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ΤΗΝ ΡΕΓΙΟΡΟΝΝΈΕΈΒΝΙΑΝ ὙΥΑᾺ, 

ΒΥ ΤΗΠΟΥΒΘΙΘΕ5: 

ΠΌΤΕ ΑΤΕΘ. ΒΥ ΜΑΡΞ, ΤΑΚΕῈΝ ἘΝΤΙΒΕΈΤῪ ἘΝΟΜ ΑΟΤΌΑΙ, ΒΠΕΥΕΥΒ; 

ὙΠ ΝΟΤΉΡ, 

ΟΗΙΕΒΕΙΥ ΗΙΒΞΤΟΕΝΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΟΘΕΒΑΡΗΙΟΘΑΙ,, 
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ΤΉΟΜΑΒ ΑΒΝΟΙ0, Ὁ.}. 
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ΜΡΟΟΘΟΊΧΧΧΙΙ. 





ΡΕΒΕΑΟΘΙΝ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῸ ΕὈΙΤΙΟΝ. 

Ν {115 βϑοοπᾷ βάαϊοη τηοβῦ οἵ {Π6 Ῥοβιίϊνο [Δ ]5, νυ ]Ὸ ἢ συγ 6 
ὙΘΙῪ ΠΌΠΏΘΙΟΙΙΒ ἃΠα 50Π16 Οἵ {Π61Π}| ΨΘΙῪ σ᾽] ]ησ τη {16 Πγϑὶ 

γοϊατηθ οὗ {Π6 ἤγϑύ δαϊίοη, πᾶν 1 Πορα Ὀδθθῃ οοττθοίθα. Βαΐ 
[Π6 ΟἸΙΒΒΙΟΩ5 8η4 ποσίν [Δ 8]{8, οἵ [Π6 οχϊϑίθποθ οὐ γν ΠΙΟ ἢ 1 Δ ΠῚ 
Ὑ76}} ἄνγᾶγθ, 1 πᾶνε πού Ὀθ6η θα ΌΆ}}Υ 8016 ἐο τᾶ κα ροοῦ : ἴογ {Π6 
νΔΙΊΘΙΥ ἀπ ἀδρίΠ οἵ Κπον]θᾶρα γθααϊγθα 1η 8110. Δῃ θαϊοη οἵ 
ΤΠαογαΙ65. 85 8ῃοι]α θ6 ψΟΥΠΥ οὐ [18 δχοθ]θηοθ, ἃ16 ἴὰχ 
Ὀαυομα ΤΥ δἰίαιητηθπί. [|π {Π6 Τηθϑην 116 10 15 ΟΠ ουηρ ἴο 566 
[πᾶ γγϑ 6 ὈΘΡΊ ΗΠ 0 Β6ῦ ΟἿΪ βίη αγα ΠΡ ΠΟΥ {πῃ ΤΟΥ ΘΥΥ ; 
[ῸΓ ΠΕΥΘ, ἃ5 1 οἴου τηδίζοιβ, {Π6 ΠΊΟΥῸ ἀἸββα 5 η θα γα ἅτ ψ ἢ 

ΟἿ δοίπια] δάνδηοθ, {Π6 τπογθ ΠΠΚΟΙΥ 15 10 [Ππᾶῦ νγα 5118}] 1π {1Π|6 

Δάνδποθ που. 10 ψ1}} θ6 βίσδηρα 1 [Π6 θϑίδὈ } ]5ῃπηθηΐ οἵ βίθδῃι 
γο5565. οὴ {πῃΠ9 Μοαϊίουσαπθαη ἀο65 πού τ] Π]η [Π6 ποχῦ ἴθ ΘΔ 5 
Ὧο Τοῦ [ῸΓ {Π6 σ)ΘΟΡΥΆΡΩΥ οἵ ΤΟΥ αΙ465 Ππᾶῃ Πμᾶ5. ΟΥ̓ ὈΘΘΠ 
ἄοπο γεῖ; ἴου 10 νν1}} θῃ8Ὁ]6 {Πο86 ὑο 816 δῦ ὁποθ βοῃοαυβ ἀπά 
ΒΘΟΡΤΆΡΠΘΙΒ ἴο ν]βιῦ {Π6 Ῥ]δοθβ οὐ συ μ]ο 6 βρϑακβ ρϑύβομαίίν ; 
Δ 1 οαππού Ὀαὺ [Π1η]ς {πᾶΐ τποϑῦ οὗ {π6ὸ ἀπ Που]165. οὐ ἢ15 

ἀθβου! ΡΟ Π8. 011} {Π6ῃ νϑηΐβῃ. ΤῸ ἃ ῥγδοιβθα ουθ {π6 βῃουίοβί 
ὙΙΘΥ Οὗ ἃ ΘΟἸΠΙΓΥ 01} ΘΧΡ] αἰ π πο [Π8Π ΔΠΥ͂ ΠΠΔ 05 ΟΥ ἀθβου  ΡΈ]0 5 

οἂῃ (ο ψιπουΐ 1; 1 ἃ τη 6 8150 ὑθ}]]ν {ἈΠΔ1Π1ΔΥ τν1 {Π| 
ΔΙΠΟΙΘΗῦ ὙΓΙΘΥΒ, ἃπΠα ἢα5 {Π6 βίαίϊθ οὔ {π6 ἀποϊθηῦ νου] νἱνιαϊν 

Ῥιθβθηῦ ἴο ἢ15 τ] Π4, 50 ἃ5 ἴο Κῆον τνπαΐ {Π6]1 νυ ἌΓ 6 τγαβ, νΠαΐ 

[8611 5ῃ1085 σου, ἄο.; απᾶ ποῖ ἴο θ6 ἀουϊνίπρ 411 Πιἶῖ8. Ποί]Ο.}5 
ἔγομη ᾿ποάθυη ΘΧΡΟυΊ6Π66.--- 10} τοβροοῖ ἰο {πὸ τοχί οἵ “α- 

ἃ 2 



ΙΥ ΡῬΒΕΕΑΟΕ,. 

ΟΥ̓Ι465, {|||6, 1 ῬΘΙονθ, γν1}} ανοὰ θ6 ἄομπθ ἰονγαγαβ οουγθοηρ’ 

10 ὈΥ {Π6 βθᾶσοῃ δἰϊοι. πθὺν τηδη ἀβουρίβϑ : {Π6 ΘΟΥΓᾺΡΙΟΠ5 ΔίΓΕΥ 
411 ἀτϑ ποῦ τη ην, δηα 1 15 ἀοα Ὀ [ἃ] τ μθίμοσ Ποβα τη ἴΠ6 δἰρ!ῃ 
ῬοΟΚ ἅτ πού δἰ θαία Ὁ ]6 ἰο {Π6 ᾿τηροτίθοῦ βίαίθ ἴῃ ΒΟ Β {Π6 
ἰοχύ νγὰβ ἴθ Ὀγ ΤΉ πον 1465 Βιμη561[, ΤῊΘ ΤΟΥ 5 οἵ ὑγοσγαβ ὑνΠΘΥΘ 
{μ6υ αἸΠδσ ἔγουα ἰπο56 κῆπον ἴο πᾶν Ὀ66π πιϑδοα ὈΥ {μ6 Αἰο 
ὙΤΙΓΘΥΒ ΤηδΎ, 1 {Π1πκ, θ6 Βα ]Υ ἀημα νΠοὰῦ Βουαρ]6 οογγθοίθα. 

Ἐιιρῦν, Οοἰοῦον 1830. 

[Πὰ {πῖ5 {μϊγᾷ βαϊομ Βοπ6 ΘυΓΟΥ5 Ἡ ΒΪΟ μαᾶ ΗΙΠϑτίο θβοαρθᾶ 
ἀοίθοϊοη μᾶγα Ὀθοη οοτγϑοίθα, δπα {Π6 γοίθγθηοοβ τηδᾶθ πῃ {Π6 

ποίεθβ ἴο Ῥᾶβθᾶρθβ ἴὼ ΤΠυογάϊαθβ, Ἡργοάοίιβ, ΧΘΠΟΡΠΟΙ, ΟΥ̓ 

Αὐβίοι]θ, πᾶν Ὀθθη ΤΟ Πα οσθα τηο 6 ῬΊΘοῖβα Ὀγ (6 δά άϊποπ οὗ 
{06 πυτηθοῖβ οἵ {Π6 βθοίϊοβ, πὴ] 688 ὙΥΠΘΥΘ ἃ Υϑίθγθηοθ τοραγαθα 
1η6 βυδβίδῃοθ οὗ ἃ ψο]6 ομαρίοσ. Ἐθίθγθημοθϑ αἰθδο ἰο {6115 

Οὐδιημηαν ἤᾶγα ὈΘΘη βγη, ἴῃ πιοϑῦ οἵ ἴη6 ποίθββ Ώθσα Ὁ. 
Αὐμοὶὰ μὰ5 τοίειγσεᾷ ἴο Μαίμϊ δμα ἸΚἄππμοσ. Ααάϊίομαὶ 
ψΔΥΙΟΙ5 ΓΘ Ιηρβ, πα ΔαΑΙΠΠΟΠ4] δας ΠΣ [168 ΤῸ γα ]ο58 το] ηρ5 
αἰγθδᾶυ ποίθα ἴῃ {Π6 ργβοθάϊηρ θαϊ!]οηβ, μαγο Ὀθ6θη ᾿πβουῖθα Προ μα 
ΒΘΚΚΟοΙ 5 βίθγθοῖυ ρα βαϊοη, 85 τ 6 }} ἃ5 {π6 αἰ υθηςαβ, οχοθρύ οἵ 
Ῥαποίαδίοῃ, ἴο 6 Οπα 1 ἢ15 ἰοχί. 

ἸΌΝ τ ΣΝ ἢ 



ΟΑΤΑΙΟΘΟΌΞΕ 

ΟΕ ΤΗΝ 

Μ55. ΟΚ ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ, 

ΨΜΉΗΉΙΓΟΗ ΗΛΑΥΕ ΒΕΕΝ ΗΙΤΗΒΕΤΟῸ ΟΟἸΠΑΤΈ), ΕἙΙΤΗΕΕ ΜΉΟΙΥ 

ΟΚ ῬΡΔΕΤΙΑΤΥ. 

---.--.Ψ.ῳ.50... - 

Α. (ἢ Ῥορρο᾽β βαϊῖ. ““ Τία]υ5.) ἌΠοτα [η15 ΜΆ. ποὺ 15 ἄοββ ποῖ 

ἈΡΡΘδΓ. [1 τνὰβ ἴδε ἔγοπι βοῖὴθ θ͵δοθ ἴῃ ἴΠ6 πουΐῃ οὗ Τἴα]ν ὈΥῪ 

ἴμ6 ΕὙΘΠΟἢ ἀατηρ' [Π6 τονοϊαΐίομ, ἀπ οδυγιθα ἴο {Π6 τουδὶ ΠΠΌΤΑΥΥῪ 

αὖ Ῥαγβ. ΒΘΚΚΟΙ οοἸ]αῖοα 1 ἴῃ 1812 ἀυγηρ ΠΙ5 ΤαβΙάθποα ἴῃ 

ΕἼδποθ. [0 νγᾶβ γεβίογθα ἴπ 1815 ἴο ἴπ6 Αὐυβίγϊδη8. 

Β. (Ρορρο, ““ Ναίϊοαπαβ.᾽) [Ιἡἢ {Π6 Ν᾽ δίίοδῃ γᾶν δ ἤοπιθ, ΝΟ, 126. 

Δ 5128]] [ο]1ο, σοῃβιβίϊηρ οὗ 188 Ἰθᾶνββ, ὙὙ1} [τᾺΓῸΤ 30 ἴο 32 11Π68 ἴῃ 

ΘΆΘἢ Ρᾶρξ, δπα ἔγοτη ὅο ἴο γο Ἰθίζευβ ἴῃ βᾷοῃ 1ἰπ6θ. Τὴ ΜΠ ΠΡ᾽ 15 

{0]] οἵ Δ Ὀγενϊίίοπβ. [0 σοπίαϊηβ βοῃο]α υυσιτθη Ὀν {Π6 βᾶπηθ Πδηά. 

Τὺ νγὰβ ἢγβί οο]αΐθα ὃν Ββίκοσ. 

Ὁ. (Ρορρο, ““Τιαυτοπίϊαπαβ.᾽) [ἢ {πε Γμαυγοηδῃ ΠΌΓαΓν δ ΕἼΌΓΘΠΟΘ, 

οοτηραγίτπηθπί 69, ΜΞ. 2Ζ. Τὴ Οαΐαϊοριιθ μὰπρ ἃρ ἴῃ 16 ΠΌΤΑΓν 

1561, βίαϊεβ {πηΠ|5 Μϑ. το θὲ οὗ {ῃ6 ἀαίε οὗ ἴπΠ6 θη οδπίαγυ. 

ΤῊΘ ομδγδοΐθυβ ἅγῈ ἰᾶγρε πα τουηα-βῃδρϑά ; δηά 15 βγβί ΒΙΧ ἰθᾶνθβ 

ΓΘ οὗ ἃ Ἰαΐευ ἀαΐβ. [0 τηᾶνὺ 6 Ιἀθμ δα Ὀγ [Π6 βυθβοτὶρίϊοπ δα θὰ 

αὖ ἴΠ6 οπα οἵ {πΠ6 νοϊαπιθ, ΠΕΟ σκάτιὰβ ΡΕΤΕῦΒ ΒΟΆΙΡΒΙΤ. ΒΕΚΚΟΥ 

οΟἸ]αϊοα {π|5. Μ8. ἔγοτη. θοοκ 1. οᾶρ. 15, ἴο [6 οπὰ οἵ ὈοοΚ 1|., 

αῃά θοοῖς 11. ομδρ. 1--τ-81. Τῃθ {πἰγὰ ἀπὰ ἔουγῃ ὈοΟΚ5. μάνα 

Ὀδρη ἢγξί οο]]αΐϊθα ἔοσ {π6 ργεξθηΐ βαϊίομ. 



νἹ 

ἡ 

ΟΑΤΑΤΟΘΟΌΕ ΟΕ Μ55. 

. (“ Μαγοίδπαβ, Ῥορρο.) [πη {π6 ΠΌγατΥ οἵ 5[. Μαῖκ αἱ Ψ εηΐοβ, 

Πα θοΓθα ἴῃ {πὸ οαΐαϊοραθ 367. ΒΕΈΚΚΟΥ Πὰ5 οοἸ]]αϊθα [Π6 βθνθηΐῃ 

ῬΟΟΚ : ἴπ6 γεβῖ, 85 [Ὁ ἃ5. ἈΡρθΆγβ, μὰ5 ποῖ νεῖ Ὀθβθῃ οοἸ]αϊθα. 1 

θεῖον α μας {15 ’'Ξὶ 6 ΜΆ. τιασκρὰ Χ ἴῃ ἴμ6 ββοοπᾷ δπὰ {μπϊγὰ 

νοϊατηθβ. οὔ 1ῃ15 βἀϊτίοθ. 1 οο]]αΐθα ἃ ἔδυν ομαρίθυβ οὗ ἴἴ αἵ  εῆϊοθ 

ἴῃ δπὶν 1830. 

. (“ Ῥαϊαϊίπυβ," Ρορρο.) [πὰ ἴμ6 ΠΌγασυ δ Ηβθιἀβ]θουρ, Νο, 252. 

υυτίθη ἴῃ ἃ Ἰᾶγρα οΠαγδοΐοθυ, νυ [Π6 ε αὐἀδογίρέμηι τιοῦ διεδβογίρέμηι : 

βαρροβεά Ὀγ Οὐβαζου ἴο Ὀ8 οἱ άθγ ἴπ8η [Π6 ὕνθι ἢ σθηΐαγγ. [{ Πὰβ 

θδ6θη οοἸ]αϊοα ἴογ Ρορρο, δι ὃν Βεκκου. 

(““ Αυρυβίαπαβ,᾽ ῬοΟρΡΡο.) [Ι͂π [Π6 ᾿ἰγατν δ Μυπιοῖ, ΝΟ, 430. 

ξουτ αν δ Αὐυρβῦυγρ. ΕἸγβί οο]]αΐϊθα Ὀν (ἀοί 6 θοῦ ἀπᾶὰ Βαυου. 

. (“ Μομδοθηβὶβ τὴ., Ρορρο.) Αἴ Μαυηῖοῖ, ΝΟ, 2.28, ξουτηθιν 287. 

ΟὐοἸ]]αΐοα ὃν ΟΠ]ῈΓ ἀπα ΒΈΚΚοσ. 

. (“ Οδββει]απαβ,᾿ Ῥορρο.) αἀΐ Οδ5ξβεὶ ἴῃ ΔΝ εβίρμαϊϊα. τα ἴῃ 

[6 γβᾶσγ 1252. ΕἸγξί οο]αϊθα ὃν Πυκογ. 

(““ ποθ ομθηβ15,᾽ ῬΟΡΡΟ.) ἴῃ ἴπθ6 ἱπηροσῖαὶ ᾿ἰΌγαγν δὲ ΊΘΠηδ. 

ΕἸγβί οο]]αΐβα Ὀγ ΑἸΐοσ, ἴῃ ἢ15 δά!τοη ρα ΠΗ δα δ ΨΊΘηπα, τ 7806. 

. (“ ατωνίδηπε,᾽᾿ Ρορρο.) Αἱ ὕτζγθομῦ. ἘΕἸγβί οο]]αϊβα ἴοσγ Ἠ ὰἀ5οπ᾿ 5 

οαϊίοη. 

. (“ ΑὙαΠἀο]απα5,᾽ ῬΟΡΡΟο.) [Ιῃ ἴπ6 Αγυπαρὶ ᾿ΙὈγασν. ΕἸγβῦ οὐἹ- 

Ἰαῖϊοα Ὀγν Ἡυάβοῃ. 

. (“ Βαγοοοϊαπαβ," Ῥορρο.) ἴἷῖπ {Π86 Βοαϊοίδη ; σοπίδιπιηρ ΟὨΪΥ ἴΠ6 

ΒΡΘΘομ685. ΟὐοἹ]αϊθαὰ Ὀγ Ηυάξοη. 

. (“ ΟἸΑγοπμἀοῃϊδηιβ,᾽᾿ ῬΟΡΡΟ.) [Ιπ [μ6 ρθ]ῖο ΠΌγατν δὲ δια υϊάρο 

ΟοἸ]]αϊεα ὃν Ηυάξοη. 

. (“ ΟἸὨ τ. Ῥορρο.) [Ι}ῃη τ ἸἰΌγαγν οἵ Οογριιβ ΟὨτβει Ο0]16Ρ6, Οχίοτγά. 

ΟοἸ]]αϊοα Ὀγ Ηυάδοη. 

(““ ΤῬαπίοιβ," Ρορρο.) Αἰ Οορθημάρθη. (Οο]]αΐβα ὃν Θυκογ. 

. (“Μοεασθηβίβ," Ῥορρο.) Αἴ Μοόξοονυ. (Ο]]αΐϊθά ἔου. (ἀοιι]οῦον ἀπὰ 

Βαδῦογβ οθαἀϊοη. 

Ιῃ [Π6 υπὶνουβιῖν ΠΌγασυ αὖ Ομ τ αρο. 1 οοἸ]]αϊοα {π6 ἐουγίἢ θοΟΙ., 

ὉΠ ΒΟΠῚΘ Ῥάββαρ Βα ἴῃ ἴΠ6 οἴου θΟΟΚΒ. 



ΕΌΙΤΙΟΝΒ 

ΟΕ 

"ΕΟ ΥΤ ΕΒ 5. 

Ι. ΤΠυογάϊάεβ, (ασθοθ) Ν᾽ απθί!5 π΄ οτηο ΑἸάϊ, Μεπβα Μαῖο ΜΏ]Ι]. 

ἴο!Πο. Τὴ βοθοὶα σοῦ ρα] βηθα Ὀγ ΑἸάμβ ἴῃ {π6 [ΠΟ ηρ᾽ 

ΥΘΔΓ. 

1. ΤΠυογά]465, (με στεεῖκ ἰαχ δηὰ {πμ6 5360}0]18) ΕἸογαπίϊθθ, δρυά 

ΒεγηΠαγάατα «{ππίδτῃ, 1 ς 26, ἀϊ6 βεουπάα Νουειη 15. 

ΠΙ. ὙΠπαογαϊάθβ, (ἢ τπ6 ΞΟ Π0118) ΒβΊ]θτθ, εχ οβίοῖπα Ηδγνδρίαπᾶ, 

Δῆὴη0ὺ ΜΏΧΙ, ξο0]1ο. ΤῊΙΒ ἴα [π6 βαἀϊέίοη οὗ (ὐδιμθγδγαβ. 

ΙΝ. ΤΒυογ] 465, Οὐθοκ δηὰ [Γιδέϊη, [π6 Τιδξπ θεΐπρ 1185 ἐγδπβ]αἰίοη, 

ΙΓ ΘίθρηΘηβ᾽ σΟΥΓΘΟΙΙΟΠ5 οὗἉ 1 ἴῃ {Π6 τηδυρίη. Ῥυϊπίβα Ὀγ ΗΘΏΥΥ 

Βίθρμθμβ, Α. 1). 1 ςόᾳ. ἔσο. 

Υ. Ὑπυογάϊάοβ, ασεεὶς ἀπᾶ Τ απ, ἅς. ΤῊῖβ 5 Βίθρῃθηβ᾽ βεοοπά δαϊ- 

Τοπ, σοπίδΙ ΠΙΏρ᾽ ΤΠΔΠΥ͂ Δ ΔΙΓΠΙΟπ5. ἴο 5 ΤΌΥΤΔΘΥ ΟΠ6, 50 ἢ. ἃ5. ἢΪ5 

Ῥγορδίαβοθιθ δα Τ,θοϊοπθτη ΒΟ ΒΟ] Οσ τα ; []Π]ῸΓ ποΐθβ οἡ {πΠ6 ἢγβί 

ΔΠα οἡ στϑαΐ ρατί οὗ {πε βεοοπα θοοῖκ οἵ Τμυογα 465, π6 Τ 6 οὗ 

ΤΗυογ 1465 Ὀγ Μγοο]ππ5, ἃ. 1 ς 88, ξΟ]1ο. 

(Τμεβε ἔνε δῖθ Κποῦγπ ΒΥ {π6 πᾶπηθ οὗ “[Π6 οἱ βαϊοπβ,᾽ ἀπά ΠΟ ΙΓ 

ΤΕΔαΙΠ 5 ΓΘ Βοιηθίϊτηθβ σαυοίθα {κα ἴμποβα οἵ Μ55.) 

ΤΗΟΥΡΙΡΕΒ, ΥΟΙ,. 1. Ὀ 



Χ ἘΒΠΙΤΊΟΝΒ ΟΕ ΤΗΠΟΥΘΙΠΕ5. 

ΥἹ. Ὑπυογάϊάεβ, ασβεὶς ἀπὰ Τιίϊη : [Π6 Τιαΐπ ᾿πίογργοίαξίου. οογγθοΐθα 

δῃὰ πργονθα {πγουρθουΐ Ὀν «Π]1ὰ5 Ῥοτίαβ; τ ἢ ποίθβ ὈῪ 

ἘΥαποῖβουβ Ρογίαβ, ἃπΠ4 ᾿πάρχϑβ. ΕὙΔΠΚίουῦ, 1 ς 94, [Ὸ]10. 

(ΤῊ15 15. ἴπ6. σοιῆσπομ 1 δἴ]η ᾿πίουργθίαϊοη ρα] ]5η6 4 τ ἢ [Π6 Ἰαΐοῦ 

δα] Ποπ5 οἵ ΤῊ πον 1465.) 

ὙΠ. Ὑμυογνάϊά6β, αὐθοὶς ἀπὰ Τιατπ, τ] τπὰρβ οὗ ασθθοθ ἀπᾶ 1 ον, 

βαϊζοα Ὀγ Φοῆπ Ηπάβοπ. Οχίογα δπὰ Τοπάοηῃ, τού, ἴο]1ο. 

ὙΠΠ|Ι. Τμυογαϊάθβ, ασθεῖκς ἀπά Τ,αΐϊη, τ ἢ {Π6 ποΐοβ οὗ Βίορμθηβ, Ηυά- 

5015, 8η4 αξβθ. Ἑαιϊθα Ὀγν ΟΠαη]ε5 πάγον θυκοσ. ἍΝ ΠῈ {πα 

τη8 05 οἵ Ἠυάβοη᾿β δαϊῖοπ ΤΡ] θα, ἀπ θην Ποάνε}}᾽ 5 Δη- 

8165 ΤΠυον 1461. Ατηβίθγάδιη, ΔΝ εἰβίθηϊαβ πὰ 1], 1781 

ἔο]το. 

ΙΧ, Θυκοῦβ εἀϊάοπ, τοργιηΐθα αἵ ΟἸαβρονν ὈΥῪ ΕῸᾺ]15, 8 νοἱὶβ. ὅνο. 

1758. 

Χ, ΤΠαον 1465, [Π6 Οτθοῖ ἰοχῦ ον ; ἢ [Π6 σογτθοίοηβ οὗ Τουββαίη, 

ΏΙΟ Π6 Παᾶά νυϊςῖθη οἡ {π6 πηᾶρὶη οὗ ἴπ6 ΑἸάϊπθ βαϊίίϊοη. 

Βαϊοα Ὀγ ΕὙἸΆΠοΙΒ ΟΠαι]65 Α]ΐῈ. 2 νο]β. ϑνο. ΊΘηΠδ, 1785. 

ΧΙ. ΤῬυκεῖβ βἀϊάοῃ, τορυϊπίθα αἵ Ποαυχροπίβ ἴῃ ἴΠ6 Ῥαϊδ(ϊπαΐρ, 6 νο]β. 

ὅνο. 1γ88--0. 

ΧΙ]. ΤΠυονάϊάοβ, ἴῃς ατϑοὶς ἰοχί ον. ἘΙϊθα Ὀγ Ηθυτηᾶπη Βτοάθη- 

Καμῖρ. ὅνο. ΒΙθίηθῃ, 1701--2. 

ΧΙΠ. ὙΤμυογάϊάοβ, Οὐθαῖς πᾶ Τἴη. Τυκουβ ἰοχί, ποΐοθβ, ἅτ. τὸ- 

Ρτϊπίθα, σὰ δαα!ομα] ποῖοβ ὈὉνῪ 909 ππ ΟΠ τβίορη. (ἀο]ΘΌου. 

Οοπεϊπιρα οἴου (ο. ΠΘθου  Ὲ ἀθαῖῃ Ὀγ ΟἸαι]65. Του]8 ΒΥ ; ἀπά 

βηΆ]]ν, αἰζον Βαιθυβ ἀθαΐῃ, ρα] βπθα Ὀν ΟἸγΙβείδη 1)Δη16] Βθοκ, 

2 νοΪ5. 4ῖο. [οἰ ρΖὶρ. 0]. 1. 1790. νοὶ]. 11. 1804. 

ΧΙΨΝ. Τπυονάϊάοβ, Οὐθοῖκ ἀπά 1 η. Του οι Β ἰοχί οοιγθοῖθα ἴῃ βουὴΘ 

ἴονν ᾿πβίδποοβ, ἃπα {πῸὸ Αἰ ἔουπιβ οἵ ἴΠ6 ἴθηβθβ ἰῃγοάποθα ἰὴ 

ἀοῆασποο οὗ ἃ1]}] 1. Μ55. Τμῖβ δαϊου μὰ5 [π6 βαποίίοη οὔ Ε]τη8- 

Ἰαν᾿β πᾶϊτηθ, θαΐ ἢ δνυϊάθητν αἰὰ ΠΠ{Π|6 πλοῦ Ππᾶπ οογτθοῖ [Π6 ῬΓΘΒ55. 

ἘΑΙΠΡΓΡῚ, ᾿804. 6 νο]58. 1 2Π|0. 



ἘΕΒΠΙΤΊΟΝΘ ΟΕ ΤΉΟΥ ΠΙ0Ὲ5. ΧΙ 

ΧΥ. Ὑπυογάϊάθβ, σεῖς πα Ταῦη. ΨΊθηπα, ι8ος. 10 γο]ϊβΊ Ῥορρο 

ΤΊΘΓΘΙν ροἾναβ5 1Π6 {ΠΠ6 οἵ [815 δἀϊίίοῃ ἔγοτη ἃ θιτηδῃ βθνίονυ. Ηδ 

ΠΟΥΘΓ τηρῦ ὙἹΠ 1, ΠΟΥ Πᾶνε 1. 

ΧΥῚ. ΤΗυογάϊάοθβ, ἴμ6 Οὐβεὶς ἰοχί, ἢ ἃ {γΓδπβ]αἴίοπ ἃπα ποῖθβ ἴῃ 

τηοάθτῃ Οτθεὶς, ἃΠ4 [πάθχϑβ βίου! οὶ ἃπ 4 σϑορυδρῃϊοαὶ, ὈΥ Νεο- 

Ῥμγίαβ θθοαβ. [10 νοΐβ. ϑνο. Ίθημᾶ, 18οξ. 

ΧΥΤΙ. ΤὨπογάϊάοθ5, αὐσβεὶς δηα Τ δίῃ ; π] [Π6 ναυουβ ΓΔ ]ηΡ5 οὗ {Π6 

Ῥαγὶβ Μ55. σι ΕΥΘπΟἢ Νοΐεθβ, δπα ἃ (Οὐμπθμΐδυν Οἡ βοιη6 οὗ 

186 τιοτα αἰ] ου]ῦ ραββαρθβ, ἃπα ὕπνο ρ]αΐθβ Π]υβί τ Πηρ᾽ [Π6 516Ρ8 

οὗ Ρ]αῖδα. Ἐιτεά ὃν 1. Β. (811, Ρατῖβ, 1807. 10 νοἱβ. ὅνο. 

ΧΥΠΙ. Τπυονάϊάεβ, {μ6 ατσθεὶ ἰεχί. Ἑαιοα Ὀγ ϑβθθοάβθ. 1 νοὶ]. ϑνο. 

ΤμΙΡΖὶρ', 1814. 

ΧΙΧ. ὙΤπαονάϊάς5, [μ6 ατϑεκ ἰοχί. Ἑάαϊίρα Ὀγ 5μᾶϊεσ. 2 νοἱ]β. 12π|ο. 

ΤΙ ΡΖὶρβ', 1815- 

ΧΧ. Τπυοναϊάοθβ, αὐθοὶς ἀπα Τιαΐϊη, σι 1Π86 βομο]α, [Π6 Νοίεθβ οὗ 

Βδιοτ᾿β βἀϊίοη, ἴμ6 Οὐτητηθηΐαγυ οἵ Βεπϑαϊοΐῖ, ἀπὰ {πΠ6 ΟὈβοσνα- 

τίοπο5 Οὐτοθ οὗ Ῥορρο. Τιοπάοῃ, 1819. Ρθ]Π5ηθα Ὀγ ΡΥΙοβί]ου. 

4 νοἱβ. ὅνο. 

ΧΧΙ. Τπυογάϊάοθβ, [Π6 ατθεῖκ ἰοχί, ἢ τπΠ6 ϑόμο]α, [πάρχοϑβ, ΟἸτο- 

πΟΪορΊοαὶ ΤΆΌ]ΘΞ, πὰ οὐἹρῖπα] Νοΐθβ, ὃν ΟΠυιβίορμοσ ΕἾ. Εεσγά. 

Ηδδοκ. 2. νοἱβ. ὅνο. 1,6! ρΖίρι, ι82ο. (Βαεργιπίθβα 3 νοἱβ. ὅνο. 

Τιοπάοῃ, 1823.) ΑΑ ββοοπμά βαϊίοη, ξβυροιβθαϊηρ ἴΠ6 ἢγβί, νγὰϑ 

Ῥυθ]Ππη δα αὖ 1,610ΖΙρ, 1831. 

ΧΧΙΠ. ΤΠυονα 465, ἴμ6 ατθοὶς ἰοχΐῖ, ἢ ἴΠ6 οΠο]α, ἃπα {μ6 Νοῖθβ 

οἵ δ αββθ δπὰ θυκογ. Ἐπιϊθα Ὀγ ᾿πητηδποὶ ΒΟΚΚΟΥ. 3. νο]β. ὅνο. 

Βου]η ἀπμὰ Οχίοσα, 1821. 

ΧΧΙΠΠ. ΤΕυογάϊά65, [6 ταὶς ἰαχῦ ον, οογγθοίθα ἴῃ βαυθιἃ] Ρ]Δ 65 

ἔγοτη [86 ἰοχί οὗ {π6 ἸΆγρου βαϊίοη, ὈΥ ΒΕΚΚΘΥ. 1 νο]. ϑνο. Βϑυ]η 

δηα Οχίοτχα, 1824. 

ΧΧΙΝ. ΤΒυονα 465, ἔμ6 Οτροὶς ἰαχῦ, τυ] ἃ ἔδυ ποΐθβ, ὈΥ Τουΐβ Πη- 

ἀοτῇ. ὅνο. 1,ΕἸρΖῖρ,, 1824. 

ΧΧΥ. ὙΤπαογάϊάθ5, [ῃ6 ατθοκ ἰοχί, ἢ ἔνγο νοϊυτηθβ οἵ ῬγΟΪΘΡΌτη ἘΠ ; 

1ῃ6 ϑοβο]α, ΝΝοῖεβ, δμὰ οορίουβ ἴπάθχϑβ, ζο. Ὀγ Εγποβὶ ΕὙΘάθσῖο 

Ῥορρο. το σοἱβ. ϑγο. 1, ρζίρ, 1821, 1828. Α βεοοπᾶ βαϊίίοῃ, 

ΔὈΥΙαρ 4, 15 ΠΟΥ͂ ἴῃ οουγβα οὗ ρυθ]]οδίοη αὖ αοίμα, μᾶνὶπρ οοτη- 

ΙηΘΠηορα ἴῃ 1842. 

Ὀ2 



ΧΙ ΕΘΙΤΙΟΝΒ ΟἹ ΤΗΠΟΥΏΙΌΕΞΒ. 

ΧΧΥῚ. Τπαογνάϊάθβ, [ῃ6 ταῖς ἐοχί, ἢ ΟΥΙΡῚΠ8] Νοίθβ, [πάρχοϑβ, 

ἈΠ ἃ Τη8} οἵ ὥὄγτγδοιβθ, Ὀν ΕἾΆΠοΙβ (Ό]]Ὲγ. 2 νοἱβ. ϑνο. 1, ρζΖίρ', 
1826. 

(ἀ ββοοῃμὰ βάϊξοη, ὙΠ νΘΥῪ ἸΆΥΡ6 ΘΟΥΥΘΟΙΟΠΒ, ἃΠα ΞΘ ΘΓΆΪ ΤηΔΡ5, 

Πᾶ5 βῖποβ Ὀθθὴ ρῬ]Π5η64 Ὀγ ΟΟ]]οσ, ἴῃ 1836.) 

ΧΧΥΊΙ. ΤΙ Ηἰβίουυ οὗ [μ6 Ῥεϊοροπποβίδη γ οἵ ΤῊ που 1468. 

Α ποὺ γθοθηβίοη οὗ ἴΠπΠ6 ἰδχί ; ὑΠπΟῸΡῊ δἰτηοβί δἰ νγαν5 οΟΙ ΠΟΙ ἀἸηρ᾽ τ] ἢ 

ΟΠ6 ΟΥ̓ ΟἴΠΕΙ οὗ [86 ἰοχίβ οἵ Βεκκογ, (οο!]οσ; ἀμ Ρορρο; σι] ἃ 

βίαϊοτηθηΐ οὗ [Π6ῚΓ σαβρθοῖϊνα νυ! οΒ ἔγοτη {Π6 δἀορῖβα γθδαϊηρβ, 

Πα δῃ Διο πθα ραποίαδίοῃ ; Δοσοτηραηῖθα τ] ΟΥΤΡΊΠΑΙ ποίε8, 

ΟΥ̓], ΡΒ] ΟΙοΟρΊοα], ἃπα οχθρϑί!οα] ; δχδτηϊπδίίοη ααθβίϊοηΒ, 1η- 

ἋἜχοΒ, ἄς. Βγ 1π6 Βδν. 5. Τ΄. ΒΙσοιηβοὶα, Ὁ). Ὁ). Ἐ΄. 5. Α΄. ΤΩ 

[ΏΓ66 γοϊυτηθ5. ὅνο. Γοπάοῃ, 1830. 

ΧΧΥΤΙΙ. ΤΠαον 415 46 ΒΕ]1ο Ῥο]οροππαβίαοο ΓΛΌΥῚ οοΐο. [Πἰθγυτα το- 

σϑηβαϊῦ Ἰτητηδηι8]ὶ ΒΟΚΚοσαβΒ. ἘαΙδ. βίογθοῖγρ. Β6υῸ]. 1832--- 

1846. 



ΜΑΡΚΕΒΛΛΙΝΟΥ͂ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ  ΒΙΟΥ 

ΚΑῚ ΠΗΣ ΊΔΕΑΣ, ΑὙΤΟΥ͂ 

ΑΠΟ ΤῊΣ ΟΛΗΣ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ ΠΑΡΕΚΒΟΛΗ. 

ΩΝ Δημοσθένους μύστας γεγενημένους θείων λόγων τε καὶ ἀγώ- 

νων, συμβουλευτικῶν τε καὶ δικανικῶν νοημάτων μεστοὺς γενομένους 

καὶ ἱκανῶς ἐμφορηθέντας, ὥρα λοιπὸν καὶ τῶν Θουκυδίδου τελετῶν 

ἐντὸς καταστῆναι: πολὺς γὰρ ὁ ἀνὴρ τέχναις καὶ κάλλει λόγων καὶ 

ἀκριβείᾳ πραγμάτων καὶ στρατηγίᾳ καὶ συμβουλαῖς καὶ πανηγυρικαῖς 
ὑποθέσεσιν. ἀναγκαῖον δὲ πρῶτον εἰπεῖν τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ γένος καὶ 

τὸν βίον: πρὸ γὰρ τῶν λόγων ταῦτα ἐξεταστέον τοῖς φρονοῦσι καλῶς. 

Θουκυδίδης τοίνυν ὁ συγγραφεὺς ᾿Ολόρου μὲν προῆλθε πατρὸς, τὴν 

ἐπωνυμίαν ἔχοντος ἀπὸ ᾿Ολόρου τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως, καὶ μητρὸς 

᾿ἩΗγησιπύλης, ἀπόγονος δὲ τῶν εὐδοκιμωτάτων στρατηγῶν, λέγω δὴ 

τῶν περὶ Μιλτιάδην καὶ Κίμωνα. φκείωτο δὲ ἐκ παλαιοῦ τῷ γένει 

πρὸς Μιλτιάδην τὸν στρατηγὸν, τῷ δὲ Μιλτιάδῃ πρὸς Αἰακὸν τὸν 

Διός. οὕτως αὐχεῖ τὸ γένος ὁ συγγραφεὺς ἄνωθεν. καὶ τούτοις Δίδυ- 

μος μαρτυρεῖ, Φερεκύδην ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν φάσκων οὕτως 

λέγειν" ““ Φιλαίας δὲ ὁ Αἴαντος οἰκεῖ ἐν ταῖς ᾿Αθήναις. ἐκ τούτου δὲ 

“γίγνεται Δάϊκλος, τοῦ δὲ ᾿Επίδυκος, τοῦ δὲ ᾿Ακέστωρ, τοῦ δὲ 

“᾿Αγήνωρ, τοῦ δὲ Ὄλιος, τοῦ δὲ Λύκης" τοῦ δὲ Τύφων, τοῦ δὲ Λάϊος, 

“ τοῦ δὲ ᾿Αγαμήστωρ, τοῦ δὲ Τίσανδρος, ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος ἐν ᾿Αθήναις" 

“ Ἱτοῦ δὲ Μιλτιάδης, τοῦ δὲ Ἱπποκλείδης, ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος Πανα- 

᾿Αθήναις ὑποὶβ ἱπο] 810 ῬΟΡΡοΟ. 8 Βογβαη Αἶκλος. σάβαῦβον. Ὁ ἐφ᾽ 



ΧΙν ΜΑΡΚΕΒΛΛΙΝΟΥ 

[4 ΦΟῸΡ “ , ἃ “ “ θήναια ἐτέθη, ἵτοῦ δὲ Μιλτιάδης ὃς ᾧκισε Χερρόνησον." μαρτυρεῖ 
᾽, ΟΡ, Ὁ , “Ἂ 

τούτοις καὶ “Ἑλλάνικος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ ᾿Ασώπιδι. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 
» ’ὔ ᾿) “-“ Ν ΄ ΝΜ φΦ' 

εἴποι τις, τί αὐτῷ πρὸς Θουκυδίδην; ἔστι γὰρ οὗτος ἃ τούτου συγγενής. 

Θρᾷκες καὶ Δόλοπες" ἐπολέμουν πρὸς ᾿Αψινθίους, ὄντας γείτονας" 
ταλαιπωρούμενοι δὲ τῷ πολέμῳ, καὶ τί κακὸν οὐ πάσχοντες ἐκ τοῦ 

μεῖον ἔχειν ἀεὶ τῶν πολεμίων, καταφεύγουσιν ἐπὶ τὰ τοῦ θεοῦ χρη- 
΄ ἰὸ ’ [τὰ , το Ἂς 5 5 ἕ «- ,7ὔ ΄ὔ “ π 

στήρια, εἰδότες ὅτι μόνος ὁ“ θεὸς ἐξ ἀμηχάνων εὑρίσκει πόρους. θεῶν 
ΧΆΜ ΚΛ ΔῊΣ ΣΝ ν δ ἢ ἡ. Γ᾽ δἰ τε ἘῸΝ ἢ 5. 9 . Ν 

γὰρ ἰσχὺς καὶ κατ Αἰσχύλον" ὑπερτέρα᾽ πολλάκις ὃ ἐν κακοῖσι τὰν 
τ 4 " - Ἢ ἿΔ , 5 [2 , , 
ἀμήχανον ἐκ χαλεπᾶς δύας, ὑπέρ τε ὀμμάτων κρημναμέναν νεφέλαν 
ΕῚ -“ Ν ΕῚ " ΄ὔ “- » ΄, ΕἾ ΕῚ 7 Ν “ ὀρθοῖ. καὶ οὐκ ἐψεύσθησαν τῶν ἐλπίδων" ἐχρήσθησαν γὰρ κράτιστον 
ΩΣ ε ΄ “ ἃ Ἃ ᾽ δ 5 “ 3 Ἃς ᾿ ᾽ 
ἕξειν ἡγεμόνα τοῦτον, ὃς ἂν αὐτοὺς ἀλωμένους ἐπὶ ξενίαν καλέσοι. 

τότε καὶ Κροῖσος εἶχε Λυδίαν καὶ τὰς ᾿Αθήνας ἣ Πεισιστρατιδῶν τυ- 

ραννίς. ἐπανιόντες οὖν ἀπὸ τοῦ χρηστηρίου περιέτυχον τῷ Μιλτιάδῃ 

πρὸ τῶν ὅρων καθεζομένῳ τῆς ᾿ΔΑττικῆςἷ, ἀχθομένῳ μὲν τῇ τυραννίδι, 
» Ν “ - Ι “- Ε Ὄ “ Ν ᾿ ’ὔ ε 

δικαίαν δὲ ζητοῦντι τῆς Αττικῆς ἔξοδον ταῦτα γὰρ φκονόμησεν ὁ 
- “ Ἂς ᾿Ν Ν 

χρησμὸς αὐτοῖς. ὁρῶν οὖν αὐτοὺς πλανήτων ἔχοντας στολὴν, συνεὶς 

ί δύ λάνη, καλεῖ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ξενίαν, ὑπηρετῶν τῷ σμῷ τί δύναται πλάνη, ὺς ἄνδρας ἐπὶ ξενίαν, ὑπὴρ Ὁ χρησμῷ 

λανθάνων. οἱ δ᾽ ἥσθησαν τὸν ἡγεμόνα τὸν ἀπὸ τῶν ξενίων εἰληφότες, 

καὶ πάντα αὐτῷ διηγησάμενοι στρατηγὸν ἐχειροτόνησαν αὐτόνϑ. οἱ μὲν 
κ Ἧς ΄ »} ἊΝ πὶ - « Ν οἱ " ,ὔ “-“ 

οὖν τὸν θεόν φασιν ἐρωτήσαντα ἐξελθεῖν, οἱ δὲ οὐκ ἄνευ γνώμης τοῦ 
, ΩΝ Ν , 5 Ν Ἂν “ Ἂς , 

τυράννου τὴν ἔξοδον πεποιηκέναι, ἀλλὰ τῷ κρατοῦντι τὴν πρόσκλησιν 
κ κα , ᾽ ὀολ Ἀλο Ν Ν , ἈΙΣΕΣ 

τῶν Θρᾳκῶν διηγησάμενον ἀπελθεῖν" ὃς καὶ προσδοὺς δύναμιν ἀπέ- 
ς Ν [γ ν Ἕ ΜΠ ΞεΩΝῃ Ν “ ᾽ ΄“- φῳ 

πεμψεν, ἡσθεὶς ὅτι μέγα δυνάμενος ἀνὴρ ἔξεισι τῶν ᾿Αθηνῶν. οὗτος 

οὖν ἡγούμενος ἐπλήρωσε τὰ μεμαντευμένα, καὶ μετὰ τὴν νίκην γίνεται 
᾿ς "δ ν ᾿] ΓΑ ψ ᾽ὔ’ Ν ΝῊ Ν τὶ ΄-“ Ἅ) 

καὶ Χερρονήσου οἰκιστής. ἀποθανόντος δὲ μετὰ" παιδὸς αὐτοῦ, διαδε- 
Ν 5 Ψ " Ἂς ’ ε :} Ἂ ἢ} “ ε 

χεται τὴν ἐν Χερρονήσῳ ἀρχὴν Στησαγόρας [Ὁ] ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁμο- 
7 »} [ὦ Ν οὗ ζ, Ψ Ν. τι ἦς Ι 

μήτριος. ἀποθανόντος δὲ καὶ τούτου, διαδέχεται τὴν ἀρχὴν Μιλτιάδης, 
δον ἢ Ν “ ΄ ᾽ “ δ Χ Χ δὲ ἣν , ε πε 
ὁμώνυμος μὲν τῷ πρώτῳ οἰκιστῇ, ἀδελφὸς δὲ Στησαγόρου ὁμομήτριος 

καὶ ὁμοπάτριος. οὗτος οὖν, ὄντων αὐτῷ παίδων ἐξ ᾿Αττικῆς γυναικὸς, 
“ Ψ [οὶ ἦῳ , - ὔ Ε ; 

ὅμως ἐπιθυμῶν δυναστείας λαμβάνει Θρᾳκῶν βασιλέως ᾿Ολόρου θυ- 
᾿ «ς ΄ Ν , .) Ὁ Ν 9. “Ὁ ’ ’ 

γατέρα ᾿Ηγησιπύλην πρὸς γάμον" ἐξ οὗ καὶ αὐτῆς γίνεται παιδίον. 

κατελθόντων δὲ εἰς τὴν “Ελλάδα Περσῶν συσκευασάμενος τὰ αὑτοῦ 

εἰς τὰς ᾿Αθήνας πέμπει, καὶ τὰ πολλὰ τοῦ γένους ἀποστέλλει. ἡ δὲ 
΄“ ε ᾽ὔ “ φ ἐν ε “" .} “ Ἷ ᾿ ᾿] ἐφ) [ο Ν 

ναῦς ἁλίσκεται, ἐν ἣ καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἐκ τῆς γυναικὸς 
-“ ἘΣ ΜΩ͂Ν 7 αι ταδὶ “ » Ἂς τ , ΄, 

τῆς Θρᾳκικῆς" ἀφίενται δ᾽ ὑπὸ βασιλέως, εἴγε μὴ Ηρόδοτος ψεύδεται. 

ἃ οὕτως ΒΕΚΙκ. ῬΟρρο. Ὁ Δόλογκοι ΝΥ 6556] ]1ηρ. δα Ἠογοσοῖ. Ν]. 54. Ρ. 452. 

9 ὁ] οπι. Εὰ. Βεκκ. ἃ θεοῦ Βοκὶς. Ρορρο. 5. ιορίθιῃ 20ο. 

{Ἰτῆπιο πρὸ τῶν θυρῶν καθεζομένῳ τῆς αὑτοῦ οἰκίας, τις ἀτιάτιπη οοττοχὶῦ 

ἘἈπίρογβιιβ. ὃ αὑτῶν ΒΕΚΚ. ᾿" μετὰ] τοῦ Βεκκ. Ῥορρο. 



ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ΧΥ 

Μιλτιάδης δ᾽ εἰς τὴν ᾿Αττικὴν ἐκ Θράκης διαφυγὼν σώζεται. οὐκ 
ΕῚ , Ν Ν Ν. “ ΡῚ “-“ ᾽ὔ ᾿ ΕῚ 4 Ν ᾿ ΕΚΤΟῚ 

ἀπέδρα δὲ καὶ τὴν τῶν [ἐχθρῶν] συκοφαντίαν: ἐγκλήματα γὰρ αὐτῷ 

[ἐπέφερον,] διεξιόντες [αὐτοῦ] τὴν τυραννίδα [τὴν ἐν Χερρονήσῳ. ] 
Ψ Ἂ Ἂς Ν 4 Ν Ν “ Ν Ἂν “ 

ἀποφεύγει δὲ [καὶ τούτους, καὶ] στρατηγὸς τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους 

πολέμου γίγνεται. ἀπὸ τούτου οὖν κατάγεσθαί φασι τὸ Θουκυδίδου 

γένος, καὶ μέγιστον τεκμήριον νομίζουσι τὴν πολλὴν περιουσίαν καὶ 

τὰ ἐπὶ Θράκης κτήματα καὶ μέταλλα χρυσᾶ. δοκεῖ οὖν τισὶν [ἀδελ- 
“ ων “ “ “- Ὁ) - 

φιδοῦς] εἶναι τοῦ Μιλτιάδου ἢ θυγατριδοῦς. παρέσχε δ᾽ ἡμῖν την- 

ἄλλως αὐτὸς ζήτησιν, μηδεμίαν μνήμην περὶ τοῦ γένους πεποιημένος. 
ΣῊ. “ Ἂς “ [2 ν « Ν 5 ὌΝ ΑἹ Υ “- Ν ’ὔ 

μὴ ἀγνοῶμεν δὲ τοῦτο, ὅτι ᾿ὍΟρολος ὁ πατὴρ αὑτῷ εστί, τὴς μὲν πρῶ- 
“ Ν ᾿Ὶ ΄ὔ “ Ν , τῷ “ Ν «ε Ἂν 

της συλλαβῆς τὸ ρ ἐχούσης, τῆς δὲ δευτέρας τὸ λ. αὕτη γὰρ ἡ γραφὴ, 

ὡς καὶ Διδύμῳ δοκεῖ, ἡμάρτηται. ὅτι γὰρ "Ορολός ἐστιν, ἣ στήλη δη- 

λοῖ ἡ ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ κειμένη, ἔνθα κεχάρακται 

Θουκυδίδης ᾿Ορόλου ᾿Αλιμούσιος ἐνθάδε κεῖται. 

πρὸς γὰρ ταῖς Μελιτίσι πύλαις καλουμέναις ἐστὶν ἐν Κοίλῃ τὰ κα- 

λουμένα Κιμώνια μνήματα, ἔνθα δείκνυται “Ἡροδότου καὶ Θουκυδίδου 

τάφος. εὑρίσκεται δηλονότι τοῦ Μιλτιάδου γένους ὄντως" ξένος γὰρ 
.) Ν 3 -“ ΄ Ν 7 Ἂς 5 “ ΜΝ, 5 ’ 

οὐδεὶς ἐκεῖ θάπτεται. καὶ Πολέμων δὲ ἐν τῷ περὶ ἀκροπόλεως μαρ- 
“- “ “- “-“ Ἷ 

τυρεῖ: ἔνθα 1 καὶ θεοΐ δ αὐτῷ γεγενῆσθαι προσιστορεῖ. ὁ δὲ “Ἑρμιπ- 

πος καὶ ἀπὸ τῶν Πεισιστρατιδῶν αὐτὸν λέγει τῶν τυράννων ἕλκειν τὸ 
, - “ “- “-“ «ε 

γένος, διὸ καὶ διαφθονεῖν αὐτόν φησιν ἐν τῇ συγγραφῇ τοῖς περὶ ᾿Αρ- 
Λ' ἌΜΑ , Ι, «ς Ὡ᾿ 4; , , 

μόδιον καὶ ᾿Αριστογείτονα, λέγοντα ὡς οὐκ ἐγένοντο τυραννοφονοι" 
᾽ Ν »] , Ν ’ὔ »} Ν Ν 5 ἊΝ “ “ 

οὐ γὰρ ἐφόνευσαν τὸν τύραννον, ἀλλὰ τὸν ἀδελφὸν τοῦ τυράννου 
Η] ᾽ Ἷ δὲ “ ΕῚ Ν᾿ τ “- ὕλ “- Θ , δ ππαρχον. ἠγάγετο δὲ γυναῖκα ἀπὸ Σκαπτῆς ὕλης τῆς Θρᾷκης πλου- 

’ Ν “ , -) “ ῇ “ Ν Ἂς 

σίαν σφόδρα καὶ μέταλλα κεκτημένην ἐν τῇ Θρᾷκῃ. τοῦτον δὲ τὸν 

πλοῦτον λαμβάνων οὐκ εἰς τρυφὴν ἀνήλισκεν, ἀλλὰ πρὸ τοῦ Πελο- 

ποννησιακοῦ πολέμου τὸν πόλεμον αἰσθηθεὶς κινεῖσθαι μέλλοντα, 
“ - 3 προελόμενος συγγράψαι αὐτὸν παρεῖχε πολλὰ τοῖς ᾿Αθηναίων στρα- 

“-“ “" 7 

τιώταις καὶ τοῖς Λακεδαιμονίων καὶ πολλοῖς ἄλλοις, ἵνα ἀπαγγέλλοιεν 

αὐτῷ βουλομέ " ὰ -κατὰ ὸ ὶ λεγόμενα Ὁ βουλομένῳ συγγράφειν τὰ γινόμενα κατὰ καιρὸν καὶ λεγόμ 
ρ. Ὁ] “-“ “ ,ὔ , Ν Ν ᾿ς Ν ᾽7ὔ “ 

ἐν αὐτῷ τῷ πολέμῳ. ζητητέον δὲ διὰ τί καὶ Λακεδαιμονίοις παρεῖχε 
ν , 

καὶ ἄλλοις, ἐξὸν ᾿Αθηναίοις μόνοις διδόναι καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανθά- 
Ν “ “ 3 4 , Ν ΄- “ ΄“ " Ν 

νειν. καὶ λέγομεν ὅτι οὐκ ἀσκόπως καὶ τοῖς ἄλλοις παρεῖχε᾽ σκοπὸς 
Ν μὺ Ε} “ Ν »} ὔ ΄-“ , [ς ΤῊΝ Ν 4 

γὰρ ἣν αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων συγγράψαι, εἰκὸς δὲ ἣν 
᾽ “ Αθηναίους πρὸς τὸ χρήσιμον ἀπαγγέλλοντας τὸ ἑαυτῶν ψεύδεσθαι, 

καὶ λέγειν πολλάκις ὡς ἡμεῖς ἐνικήσαμεν, οὐ νικήσαντες. διὸ πᾶσι 
Ε “ Ξ ἘΞ ΄, , Ν “ » ΄ 

παρεῖχεν, ἐκ τῆς τῶν πολλῶν συμφωνίας θηρώμενος τὴν τῆς ἀληθείας 

8. ἔγθα καὶ Τιμόθεον υἱὸν αὐτῷ (ὐαβαιθοη. 5οοαίιι5 Θα]άάτη Υ. Θουκυδίδης. 



ΧΥΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ 

᾿ Ξ Ν Ν 3 Ἂν ΕῚ ’ “ “ “ Ψ 
κατάληψιν" τὸ γὰρ ἀσαφὲς ἐξελέγχεται τῇ τῶν πολλῶν συνᾳδούσῃ 

συμφωνίᾳ. Ηκουσε δὲ διδασκάλων ᾿Αναξαγόρου μὲν ἐν φιλοσόφοις, 
ὅθεν, φησὶν ΓΑντυλλος, καὶ ἄθεος ἠρέμα ἐνομίσθη, τῆς ἐκεῖθεν θεω- 

7 5" Ν Ε] “ Ν πὶ “ ς ε Ν. 5 ρίας ἐμφορηθεὶς, ᾿Αντιφῶντος δὲ ῥήτορος, δεινοῦ τὴν ῥητορικὴν ἀν- 

δρὸς, οὗ καὶ μέμνηται ἐν τῇ ὀγδόῃ ὡς αἰτίου τῆς καταλύσεως τῆς δη- 

μοκρατίας καὶ τῆς τῶν τετρακοσίων καταστάσεως. ὅτι δὲ μετὰ τὸν 

θάνατον τιμωρούμενοι τὸν ᾿Αντιφῶντα οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔρριψαν ἔξω τῆς 

πόλεως τὸ σῶμα, σεσιώ ὃς διδασκάλ ζ "ΝΕ μα, σεσιώπηκεν, ὡς διδασκάλῳ χαριζόμενος" λέγεται 
Ν ς Μ 3 “ Ν “ 5 - « ΘῈΣ δ “-“ - 

γὰρ ὡς ἔρριψαν αὐτοῦ τὸ σῶμα οἱ ᾿Αθηναῖοι ὡς αἰτίου τῆς μεταβολῆς 

τῆς δημοκρατίας. οὐκ ἐπολιτεύσατο δὲ ὁ συγγραφεὺς γενόμενος ἐν 
«ς ᾽ὔ ΡΥ ΄- “-“ 7] 5 ᾽ὔ Ν “" , -} Ν. 

ἡλικίᾳ, οὐδὲ προσῆλθε τῷ βήματι, ἐστρατήγησε δὲ ἀρχέκακον ἀρχὴν 

παραλαβών" ἀπὸ γὰρ ταύτης φυγαδεύεται. πεμφθεὶς γὰρ ἐπ᾽ ᾿Αμφί- 
« πολιν, Βρασίδου φθάσαντος καὶ προλαβόντος αὐτὴν ἔσχεν αἰτίαν, 

καίτοι μὴ πάντα καταστὰς ἀνόνητος ᾿Αθηναίοις" τῆς μὲν γὰρ ἅμαρ- 

τάνει, ᾿Ηϊόνα δὲ τὴν ἐπὶ Στρυμόνι λαμβάνει. ἀλλὰ καὶ οὕτω, τὸ πρῶ- 

τον ἀτύχημα εἰς ἁμάρτημα μεταλαβόντες, φυγαδεύουσιν αὐτόν. γενό- 
γ᾽ 5 » ’ Ἂς Ν. Ν ε δ “ Ψ " Ν 

μενος ὃ ἐν Αἰγίνῃ μετὰ τὴν φυγὴν, ὡς ἂν πλουτῶν, ἐδάνεισε τὰ 

πλεῖστα τῶν χρημάτων. ἀλλὰ κἀκεῖθεν μετῆλθε, καὶ διατρίβων ἐν 

Σκαπτῇ ὕλῃ ὑπὸ πλατάνῳ ἔγραφε: μὴ γὰρ δὴ πειθώμεθα Τιμαίῳ λέ- 
ς Ν Μ » ᾽ ,ἅ " ᾽ ΠῚ “ “- 

γοντι ὡς φυγὼν ᾧκησεν ἐν Ἰταλίᾳ. ἔγραφε ὃ οὐδ οὕτω μνησικακῶν 

τοῖς ᾿Αθηναίοις, ἀλλὰ φιλαλήθης ὧν καὶ τὰ ἤθη μέτριος, εἴγε οὔτε 

Κλέων παρ᾽ αὐτῷ οὔτε Βρασίδας ὁ τῆς συμφορᾶς αἴτιος ἀπέλαυσε 

λοιδορίας, ὡς ἂν τοῦ συγγραφέως ὀργιζομένου. καίτοι οἱ πολλοὶ τοῖς 

ἰδίοις πάθεσι συνέθεσαν τὰς ἱστορίας, ἥκιστα μελῆσαν αὐτοῖς τῆς 

ἀληθείας. Ἡρόδοτος μὲν γὰρ ὑπεροφθεὶς ὑπὸ Κορινθίων, ἀποδρᾶναί 
8; Ν ἧς τὸ “-“ 72 Ἢ ’ὔ ᾽ «ς ὔ 

φησιν αὐτοὺς τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν" Τίμαιος δ᾽ ὁ Γαυρομενίτης 

Τιμολέοντα ὑπερεπήνεσε τοῦ μετρίου, καθότι ᾿Ανδρόμαχον τὸν αὐτοῦ 
2 » , ΄“ Ψ' , Ν “ ν᾿ ᾿ πατέρα οὐ κατέλυσε τῆς μοναρχίας" Φίλιστος δὲ τῷ νέῳ Διονυσίῳ 

τοῖς λόγοις πολεμεῖ: Ξενοφῶν δὲ Μένωνι λοιδορεῖται τῷ Πλάτωνος 
« , Ν Ν Ν Ἷ "δ᾽ } Ν , κι 5 Ἂς ΄- 

ἑταίρῳ διὰ τὸν πρὸς Πλάτωνα ζῆλον. ὁ δὲ μέτριος καὶ ἐπιεικὴς, τῆς 

ἀληθείας ἥττων. 

Μὴ ἀγνοῶμεν δὲ ὅτι ἐγένοντο Θουκυδίδαι πολλοὶ, οὗτός τε ὁ ᾽Ολό- 

ρου παῖς, καὶ δεύτερος δημαγωγὸς, Μιλησίου, ὃς καὶ Περικλεῖ διεπο- 

λιτεύσατο" τρίτος δὲ γένει Φαρσάλιος, οὗ μέμνηται Πολέμων ἐν τοῖς 
12 , ιν ω} Ν ᾿ Ψ 

περὶ ἀκροπόλεως, φάσκων αὐτὸν εἶναι πατρὸς Μένωνος" τέἕταρτος 

ἄλλος Θουκυδίδης ποιητὴς, τὸν δῆμον ᾿Αχερδούσιος, οὗ μέμνηται ᾿Αν- 

δροτίων ἐν τῇ ̓ Ατθίδι, λέγων εἶναι πατρὸς ᾿Αρίστωνος. συνεχρόνισε 
δ᾽, ὥς φησι Πραξιφάνης ἐν τῷ περὶ ἱστορίας, Πλάτωνι τῷ κωμικῷ, 

᾿Αγάθωνι τραγικῷ, Νικηράτῳ ἐποποιῷ καὶ Χοιρίλῳ καὶ Μελανιππίδῃ. 
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Ε] Δ 3 “ 

καὶ ἐπεὶ μὲν ἔζη ᾿Αρχέλαος, ἄδοξος ἦν ὡς ἐπὶ πλεῖστον, ὡς αὐτὸς 

Πραξιφάνης φησίν ἃ" ὕστερον δὲ δαιμονίως ἐθαυμάσθη. οἱ μὲν οὖν ἐκεῖ 

λέγουσιν αὐτὸν ἀποθανεῖν ἔνθα καὶ διέτριβε φυγὰς ὧν, καὶ φέρουσι 

μαρτύριον τοῦ μὴ κεῖσθαι τὸ σῶμα ἐπὶ τῆς ᾿Αττικῆς" ἰκρίον γὰρ ἐπὶ 

τοῦ τάφου κεῖσθαι, τοῦ κενοταφίου δὲ τοῦτο γνώρισμα εἷναι ἐπιχώ- 

ριον καὶ νόμιμον ᾿Αττικὸν τῶν ἐπὶ τοιαύτῃ δυστυχίᾳ τετελευτηκότων 
᾿] "» “ ΄- 

καὶ μὴ ἐν ᾿Αθήναις ταφέντων. Δίδυμος δ᾽ ἐν ᾿Αθήναις, ἀπὸ τῆς φυγῆς 
- “ ἤ, 

ἐλθόντα, βιαίῳ θανάτῳ φησὶν ἀποθανεῖν' τοῦτο δέ φησι Ζώπυρον 
“ “-“ Ρ Ν. 

ἱστορεῖν. τοὺς γὰρ ᾿Αθηναίους κάθοδον δεδωκέναι τοῖς φυγάσι, πλὴν 
“- ΄“- ας. Ν. φ Ἂς .. ᾽ν ί Ξ “ “ΦὋ 2 τῶν Πεισιστρατιδῶν, μετὰ τὴν ἧτταν τὴν ἐν Σικελίᾳ ἥκοντα οὖν αὖ- 

“-“ ΄- “-“ ΄ 

τὸν ἀποθανεῖν βίᾳ, καὶ τεθῆναι ἐν τοῖς Κιμωνίοις μνήμασι. καὶ κατα- 
͵ 57 “ “ ’ ΦΟῦΝ 5» Ἂς ις γινώσκειν εὐήθειαν ἔφη τῶν νομιζόντων αὐτὸν ἐκτὸς μὲν τετελευτη- 

- “- ΄“- Ν, ϑ: αν, "-“" 

κέναι, ἐπὶ γῆς δὲ τῆς ᾿Αττικῆς τεθάφθαι. εἰ γὰρ οὐκ ἂν ἐτέθη ἐν τοῖς 
Ψ. Ψ , Ν Ὀ ᾽ δ Υ Ν 4 

πατρῴοις μνήμασι συλλήβδην τεθεὶς", οὐκ ἂν ἔτυχεν οὔτε στήλης 
ΕᾺ 5 , ἃ “ ΄ “ , ,ὔ οὔτε ἐπιγράμματος, ἣ τῷ τάφῳ προσκειμένη τοῦ συγγραφέως μηνύει 

τοὔνομα. ἀλλὰ δῆλον ὅτι κάθοδος ἐδόθη τοῖς φεύγουσιν, ὡς καὶ Φιλό- 
7, ᾿ 7ὕ » “,ἸΙ ὦ τας νὲ 7, “- 

χορος λέγει καὶ Δημήτριος ἐν τοῖς ἄρχουσιν. ἐγὼ δὲ Ζώπυρον ληρεῖν 
, ,ὔ ΄“ 5 ; ,ὔ μὴ 5 ᾽ὔ 

νομίζω, λέγοντα τοῦτον ἐν Θράκῃ τετελευτηκέναι, κἂν ἀληθεύειν νο- 

μίζῃ Κράτιππος αὐτόν. τὸ δ᾽ ἐν ᾿Ιταλίᾳ Τίμαιον αὐτὸν καὶ ἄλλους λέ- 
“- Ν Ν ΄ , 5᾽ , ᾿] 5“. ἘΝ Ν γειν κεῖσθαι, μὴ καὶ σφόδρα καταγέλαστον ἢ. λέγεται δ᾽ αὐτὸν τὸ 

“ , Ἃ ἣν ἣ ΓΔ Ν Ν Ν , Ν 

εἶδος γεγονέναι σύννουν μὲν τὸ πρόσωπον, τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς 
’ 5 5ΟΧ ,ὔ Ἃ Ν ε , ΄" 

τρίχας εἰς ὀξὺ πεφυκυίας, τὴν τε λοιπὴν ἕξιν προσπεφυκέναι τῃ συγ- 
“ 4 Ν Ν 7, δάστας Ν [4 Ν ἃς ’ 

γραφῇ. παύσασθαι δὲ τὸν βίον ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ἔτη, μὴ πληρώ- 

σαντα τῆς συγγραφῆς τὴν προθεσμίαν. 
«ς 

Ζηλωτὴς δὲ γέγονεν ὁ Θουκυδίδης εἰς μὲν τὴν οἰκονομίαν “Ομήρου, 
᾿ς “- “ ΡΞ 

Πινδάρου δὲ εἰς τὸ μεγαλοφυὲς καὶ ὑψηλὸν τοῦ χαρακτῆρος, ἀσαφῶς 
, - 

δὲ λέγων ἀνὴρ“ ἐπίτηδες, ἵνα μὴ πᾶσιν εἴη βατὸς, μηδὲ εὐτελὴς φαί- 

νηται παντὶ τῷ βουλομένῳ νοούμενος εὐχερῶς, ἀλλὰ τοῖς λίαν σοφοῖς 

δοκιμαζόμενος παρὰ τούτοις θαυμάζηται' ὁ γὰρ τοῖς ἀρίστοις ἐπαινού- 

μενος καὶ κεκριμένην δόξαν λαβὼν ἀνάγραπτον εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 

κέκτηται τὴν τιμὴν, οὐ κινδυνεύουσαν ἐξαλειφθῆναι τοῖς ἐπικρίνουσιν. 
“-“ 

ἐζήλωσε δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον, ὥς φησιν ΓΑντυλλος, καὶ τὰς Γοργίου τοῦ 

Λεοντίνου παρισώσεις καὶ τὰς ἀντιθέσεις τῶν ὀνομάτων, εὐδοκιμούσας 
: αν} “-“ “ Ν “ σ Ν Ι Ν 7 “ κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ παρὰ τοῖς Ἕλλησι, καὶ μέντοι καὶ Προδίκου τοῦ 

Κείου τὴν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀκριβολογίαν. μάλιστα δὲ πάντων, 

ἃ δηλοῖ ΒΕΚΚ. Ῥορρο. 
Ὁ Τρ. ἢ γὰρ οὐκ ἂν ἐτέθη ἐν τοῖς πατρῴοις υνήμασιν, ἣ κλέβδην τεθεὶς οὐκ 

ἂν : 

ς Ἑογίαββε ὁ ἀνήρ. 



ΧΥΠΙ ΜΑΡΚΕΒΛΛΙΝΟΥ͂ 

» Μμ 5.7 σ αν φ᾿ Ἂν ως - ’ 3 

ὅπερ εἴπομεν, ἐζήλωσεν Ὅμηρον, καὶ τῆς περὶ τὰ ὀνόματα ἐκλο- 

γῆς καὶ τῆς περὶ τὴν σύνθεσιν ἀκριβείας, τῆς τε ἰσχύος τῆς κατὰ 
᾿Ξ ε ΄, ν “ ν “ , “ ν εἶ Ε] “-“ 

τὴν ἑρμηνείαν καὶ τοῦ κάλλους καὶ τοῦ τάχους. τῶν δὲ πρὸ αὐτοῦ 

συγγραφέων τε καὶ ἱστορικῶν ἀψύχους ὥσπερ εἰσαγόντων τὰς συγ- 
Ν Ν “ ’ ’, Ἂς Ἂς ᾿ , ὔ 

γραφὰς, καὶ ψιλῇ μόνῃ χρησαμένων διὰ παντὸς διηγήσει, προσώποις 
“ , 

δὲ οὐ περιθέντων λόγους τινὰς οὐδὲ ποιησάντων δημηγορίας, ἀλλ 
« 7 Ν 

Ηροδότου μὲν ἐπιχειρήσαντος, οὐ μὴν ἐξισχύσαντος (δι ὀλίγων γὰρ 
-“ ’ ΞΕ 

ἐποίησε λόγων, ὡς προσωποποιίας μᾶλλον ἤπερ δημηγορίας), μόνος ὁ 
Ν Ε πὰ ἘΣ , ν ΄ » ,ὕ Ν 

συγγραφεὺς ἐξεῦρέ τε δημηγορίας καὶ τελείως ἐποίησε μετὰ κεφα- 

λαίων καὶ διαιρέσεως, ὥστε καὶ στάσει ὑποπίπτειν τὰς δημηγορίας" 
“ Ψ Ν , “ ον “-“ Ν ἐν ἢ 
ὅπερ ἐστὶ λόγων τελείων εἰκών. τριῶν δὲ ὄντων χαρακτήρων φραστι- 

“- “ “ - 5 ᾿ 

κῶν, ὑψηλοῦ, ἰσχνοῦ, μέσου, παρεὶς τοὺς ἄλλους ἐζήλωσε τὸν ὑψηλὸν, 
ε ν “- ΄ ’ “ 5 7 Ν -» , , »ι ὡς ὄντα τῇ φύσει πρόσφορον» τῇ οἰκείᾳ καὶ τῷ μεγέθει πρέποντα τοῦ 

ἣν : ΈΘΡ τοσούτου πολέμου" ὧν γὰρ αἱ πράξεις μεγάλαι, καὶ τὸν περὶ αὐτῶν 
Ν ’ τὰ Ψ -“ , Ὡ Ν Ν Ν Ε -) ΄“ 

ἔπρεπε λόγον ἐοικέναι ταῖς. πράξεσιν. ἵνα δὲ μηδὲ τοὺς ἄλλους ἀγνοῇς 
΄ῃν Μ μῷ ’ ᾿ς « [2 Ψ 4 ἁ ΝΜ ε Ζ, 

χαρακτῆρας, ἴσθι ὅτι μέσῳ μὲν Ηρόδοτος ἐχρήσατο, ὃς οὔτε ὑψηλός 
᾿] Μ ΡῚ Ν ΡῚ “-“ ν ᾿ς. »- “- , μὰ Ν «ς Ἂ; ἐς 

ἐστιν οὔτε ἰσχνὸς, ἰσχνῷ δὲ ὁ Ξενοφῶν. διὰ γε οὖν τὸ ὑψηλὸν ὁ 

Θουκυδίδης καὶ ποιητικαῖς πολλάκις ἐχρήσατο λέξεσι, καὶ μεταφοραῖς 
7 ἊΝ Ν ᾿ -“ “ 3 ἢ ’ 3 ΄ 

τισί. περὶ δὲ πάσης τῆς συγγραφῆς ἐτόλμησαν τινες ἀποφῃνασθαι, 
“ “ἰῷ φῚ ν “ἥπ ΄- “- ᾽ Ν «ς “ ᾿Ὶ Ν “ 

ὅτι αὑτὸ τὸ εἶδος τῆς συγγραφῆς οὐκ ἐστι ῥητορικῆς, ἀλλὰ ποιητικῆς. 
Νι δ Ν 2 Ν “ “ "» Ὁ μὴ ς ’ὔ “ 7, καὶ ὅτι μὲν οὐκ ἔστι ποιητικῆς, δῆλον ἐξ ὧν οὐχ ὑποπίπτει μέτρῳ τινί. 

» ,; «ε “-“ 5 ᾿ὰ Ὁ“ 3 Ψ" ς Ν ’ «ς “-“ 5 Ν εἰ δέ τις ἡμῖν ἀντείποι ὅτι οὐ πάντως ὃ πεζὸς λόγος ῥητορικῆς ἐστὶν, 
“ 5. Ν Ν , δὼ Ν ΑΝ τε] Ν Ἁ “ 

ὥσπερ οὐδὲ τὰ Πλάτωνος συγγράμματα οὐδὲ τὰ ἰατρικὰ, λέγομεν ὅτι 
5 - Ἂς Ψ -" Δα γε “. 9 , « 

ἀλλ᾽ ἢ συγγραφὴ κεφαλαίοις διαιρεῖται καὶ ἐπὶ εἶδος ἀνάγεται ῥητο- 

ρικῆς, κοινῶς μὲν πᾶσα συγγραφὴ ἐπὶ τὸ συμβουλευτικὸν (ἄλλοι δὲ 

καὶ ὑπὸ τὸ πανηγυρικὸν ἀνάγουσι, φάσκοντες ὅτι ἐγκωμιάζει τοὺς 
ν᾿ ᾿ς ἢ ἴω ,ὔ ΄ 5» , ᾿: «ες ΄ » 

ἀρίστους ἐν τοῖς πολέμοις γενομένους), ἐξαιρέτως ὃξ ἡ Θουκυδίδου ἐν 
-“" Ν »Ὰ" ε δ “ Ἂς φν ᾿ Ν “-“ “ 

τοῖς τρισὶν εἴδεσιν ὑποπίπτει, τῷ μὲν συμβουλευτικῷ διὰ τῶν ὅλων 
“ “- ΄“ ! “ 

δημηγοριῶν, πλὴν τῆς Πλαταιέων καὶ Θηβαίων ἐν τῇ τρίτῃ, τῷ δὲ 
“ ΄“ -“ Ν “ -“ “-“ 

πανηγυρικῷ διὰ τοῦ ἐπιταφίου. τῷ δὲ δικανικῷ διὰ τῆς δημηγορίας τῶν 

Πλαταιέων καὶ τῶν Θηβαίων, ἃς ἀνωτέρω τῶν ἄλλων ὑπεξειλόμεθα. 

ὅπου γὰρ δικασταὶ κρίνουσι Λακεδαιμονίων οἱ παραγενόμενοι, καὶ 
Ν Ν 5» , ε Ν, ΩΝ “ Ν ς ς 

κρίνεται πρὸς τὴν ἐρώτησιν ὁ ΤΠ]λαταιεὺς καὶ ἀπολογεῖται περὶ ὧν 
" - Ν ’ Ν , ,ὔ Δ}1.18 ’ , 
ἐρωτᾶται, διὰ πλειόνων τοὺς λόγους ποιούμενος, καὶ ἀντιλέγει τούτοις 
« “Ὁ 2 ᾽ Ν Ν , ’ «ε ““ 3 

ὁ Θηβαῖος, εἰς ὀργὴν τὸν Λακεδαιμόνιον προκαλούμενος, ἣ τοῦ λόγου 
, Ἀ ’, Ν Ν ΄“ Ν “ " ν᾽ Ἂν 

τάξις καὶ μέθοδος καὶ τὸ σχῆμα δικανικὸν καθαρῶς ἀποφαίνει τὸ 

εἶδος. 
΄ φ. 7 Ν 3 , « 7 ’ Ν Ν Φ 

Λέγουσι δέ τινες τὴν ὀγδόην ἱστορίαν νοθεύεσθαι καὶ μὴ εἶναι 
5.» “- “-“ ν »-- 

Θουκυδίδου, ἀλλ᾽ οἱ μέν φασιν εἷναι τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ, οἱ δὲ Ξενο- 



ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ΧΙΧ 

“ Ν ὰ , »“ ΄- ἃς. Ν ε Ε] ΝΜ ΄“ 

φῶντος. πρὸς οὗς λέγομεν ὅτι, τῆς μὲν θυγατρὸς ὡς οὐκ ἐστι, δῆλον. 
΄ ,ὔ 

οὐ γὰρ γυναικείας ἣν φύσεως τοιαύτην ἀρετήν τε καὶ τέχνην μιμή- 
ν » ΄ - ᾿ ΕΥ̓ , , ἘΞ 9.39 ἃ 

σασθαι" ἔπειτα, εἰ τοιαύτη τις ἣν, οὐκ ἂν ἐσπούδασε λαθεῖν, οὐδ᾽ ἂν 

τὴν ὀγδόην ἔγραψε μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλὰ κατέλιπεν ἂν, τὴν 
5 ἊΣ “5 ’ Α “ Ν Ἅ Νν »-- ΄-΄' δ Ψ Θ ΟΝ 

οἰκείαν ἐκφαίνουσα φύσιν. ὅτι δὲ οὐδὲ Ξενοφῶντός ἐστιν, ὃ χαρακτὴρ 
,ὔ δι ανς “ Ἂν Ν Ν , 5 ΄-“ ΄σ ἌΣ “-“ 

μόνον οὐχὶ βοᾷ' πολὺ γὰρ τὸ μέσον ἰσχνοῦ χαρακτῆρος καὶ ὑψηλοῦ. 
᾿ι Ἂς 3. ΧΝ ’, ᾿ Θ Ἷ Ν ᾿ς Ν ΄-“ 

οὐ μὴν οὐδὲ Θεοπόμπου, καθά τινες ἠξίωσαν. τισὶ δὲ, καὶ μᾶλλον 

τοῖς χαριεστέροις, Θουκυδίδου μὲν εἶναι δοκεῖ, ἄλλως δ᾽ ἀκαλλώ- 
΄“- ͵ὔ 

πιστος, δ᾽ ἐκτύπων γεγραμμένη, καὶ πολλῶν πλήρης ἐν κεφαλαίῳ 
, ΄- Ν “" ΝΥ 7 Υ̓ ἃς 

πραγμάτων καλλωπισθῆναι καὶ λαβεῖν ἔκτασιν δυναμένων. ἔνθεν καὶ 
, , ΄“- 

λέγομεν ὡς ἀσθενέστερον πέφρασται, καὶ ὀλίγον ἃ καθότι ἀρρωστῶν 
5 ᾿ΝΝ Ἂ ’ “ ΄-“ Ν. ἦὰ ΄ Ν 

αὐτὴν φαίνεται συντεθεικώς. ἀσθενοῦντος δὲ σώματος βραχύ τι καὶ 
- Ν 5» ͵4 ΩΣ - “-“ ᾿ς Ιὰ 5 7 

ὁ λογισμὸς ἀτονώτερος εἶναι φιλεῖ: μικροῦ γὰρ συμπασχουσιν ἀλλη- 

λοις ὅ τε λογισμὸς καὶ τὸ σῶμα. ἀπέθανε δὲ μετὰ τὸν πόλεμον τὸν 
΄σ ᾿ξ Ϊ: ΄-“ “ 

Πελοποννησιακὸν ἐν τῇ Θράκῃ, συγγράφων τὰ πράγματα τοῦ εἰκοστοῦ 

καὶ πρώτου ἐνιαυτοῦ. εἴκοσι γὰρ καὶ ἑπτὰ κατέσχεν ὁ πόλεμος. τὰ δὲ 

τῶν ἄλλων ἕξ ἐτῶν πράγματα ἀναπληροῖ ὅ τε Θεόπομπος καὶ ὁ Ξενο- 
΄“ Ὁ ’ ᾿ς ς Ν. Θ ’ὔ “5 , Ἂς “ 

φῶν, οἷς συνάπτει τὴν “Ἑλληνικὴν ἱστορίαν. Ἴστέον δὲ ὅτι στρατη- 
,ὔ “»" 

γήσας ὃ Θουκυδίδης ἐν ᾿Αμφιπόλει, καὶ δόξας ἐκεῖ βραδέως ἀφι- 
,ὔ “ Ὁ 

κέσθαι, καὶ προλαβόντος αὐτὸν τοῦ Βρασίδου, ἐφυγαδεύθη ὑπ᾽ ᾿Αθη- 
΄“- Γ᾿ ἘΣ 

ναίων, διαβάλλοντος αὐτὸν τοῦ Κλέωνος" διὸ καὶ ἀπεχθάνεται τῷ 

Κλέωνι, καὶ ὡς μεμηνότα αὐτὸν εἰσάγει πανταχοῦ. καὶ ἀπελθὼν, ὥς 

φησιν, ἐν τῇ Θράκῃ, τὸ κάλλος ἐκεῖ τῆς συγγραφῆς συνέθηκεν. ἀφ᾽ 
- Ἂς Ν δ ’; “ τ ΄“- "ς ’ ε΄ ᾿ 

οὗ μὲν γὰρ ὁ πόλεμος ἤρξατο, ἐσημειοῦτο τὰ λεγόμενα ἅπαντα καὶ 
Ν ΄ Ε] Ά, , “ ,ὔ Ν. “ τς ») 2: κι “ 

τὰ πραττόμενα, οὐ μὴν κάλλους ἐφρόντισε τὴν ἀρχὴν ἀλλ᾽ ἢ τοῦ 

μόνον σῶσαι τῇ σημειώσει τὰ πράγματα: ὕστερον δὲ μετὰ τὴν ἐξο- 
᾽ὔ 5 νυ ἐν. “ ΄-“ Ἂ 2 ,ὔ’ ’ - 

ρίαν ἐν Σκαπτῇ ὕλῃ τῆς Θράκης χωρίῳ διαιτώμενος, συνέταξε μετὰ 
, Γ᾽ “» ΄“΄ ’ Ε] ΄“ Ν ας Ἂ Υ̓ Ν “-“ 

κάλλους ἃ ἐξ ἀρχῆς μόνον ἐσημειοῦτο διὰ τὴν μνήμην. ἔστι δὲ τοῖς 
᾽ὔ 59 ’ὔ Ν Ν ᾽ὔ “-“ 3 ’ὔ »] Ὁ 5 ͵ “ 

μύθοις ἐναντίος διὰ τὸ χαίρειν ταῖς ἀληθείαις. οὐ γὰρ ἐπετήδευσε τοῖς 
Μ ὅντα, δὲ “- 5.Ν « - ΩΥ 7 ἘΣ ,ὔ 

ἄλλοις ταὐτὸν συγγραφεῦσιν οὐδὲ ἱστορικοῖς, οἱ μύθους ἐγκατέμιξαν 

ταῖς ἑαυτῶν ἱστορίαις, τοῦ τερπνοῦ πλέον τῆς ἀληθείας ἀντιποιού- 
“5 .᾿ δ “-“ ᾿ς -“ " -“ ΄-“ » . “5 Ἢ Ν 

μενοι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν οὕτω τῷ συγγραφεῖ ὃ οὐκ ἐμέλησε πρὸς 
ΡΞ ΄“ , 

τέρψιν τῶν ἀκουόντων, ἀλλὰ πρὸς ἀκρίβειαν τῶν μανθανόντων γρά- 
Ν “ς 5 Ψ. " ᾿ Ἧς « “ 7, Ν, 

φειν. καὶ γὰρ ὠνόμασεν ἀγώνισμα τὴν ἑαυτοῦ συγγραφήν. πολλὰ 
Ν ΄“ Ν « Ν. ΕῚ , - 7 Δ »“Ὰ ΄ [2 

γὰρ τῶν πρὸς ἡδονὴν ἀπέφυγε, τὰς παρενθήκας, ἃς εἰώθασι ποιεῖν οἱ 
. ἫΝ - 

πλείονες, ἀποκλίνας, ὅπου γε καὶ παρ᾽ Ἡροδότῳ καὶ ὁ δελφίς ἐστιν ὃ 
“ ᾿ «ε ,ὔ “ 

φιλήκοος καὶ ᾿Αρίων ὃ κυβερνώμενος μουσικῇ, καὶ ὅλως ἡ δευτέρα τῶν 

8. Αἡ {υϊ ὀλίγου ὃ 



ἜΣ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ͂ 

ἱστοριῶν τὴν ὑπόθεσιν ψεύδεται. ὁ δὲ συγγραφεὺς οὗτος, ἂν ἀνα- 
-“ Ν “-“ Ν Ν Ν 5 , ’ -“ ’, 

μνησθῇ τινὸς περιττοῦ, διὰ μὲν τὴν ἀνάγκην λέγει, διηγεῖται δὲ μόνον 
3 “ “-“ -" ’ ἂ» ᾽ὔ [ὦ Ν Ἂς , ᾽ “Ὁ 

σ . Εἰς γρῶσιν ΜΟΙ ἀΕΟυ ΤΟΣ ἀφικνούμενος. ὅ τε γὰρ περὶ Τηρέως αὐτῷ 
’ὔ Ν ΄-“ ΄- “-“ ἐς 

λόγος πέφρασται μόνον περὶ παθῶν τῶν γυναικῶν, ἥ τε Κυκλώπων 
« ’ “ ’, 5 ΄ “ Νὰ δ 7ὔ Ὁ“ ἱστορία τῶν τόπων ἐμνημονεύθη χάριν, καὶ ὃ ᾿Αλκμαίων, ὅτε σω- 

φρονεῖ", μνημονεύεται, ἔνθα τὰ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ. νήσους ποιεῖ, 
9» “ ἣν “- 

τὰ δ᾽ ἄλλα οὐκ ἀκριβοῖ. περὶ μὲν οὖν τοὺς μύθους τοιοῦτος. δεινὸς δὲ 
0 “ αὐοδ»».) Ν “ ,ὕ Ν (ἜΞΩ Ἂς Ἂς ΄ 
ηθογραφῆσαι. καὶ ἐν μὲν τοῖς μέρεσι σαφὴς, ὑπὸ δὲ τὴν σύνταξιν 

ἐνίοτε διὰ τὸ ἐπιτεῖνον τῆς ἑρμηνείας ἄδηλος εἶναι δοκῶν. ἔχει δὲ 
ἿΞ , “ 

χαρακτῆρα ὑπέρσεμνον καὶ μέγαν. τὸ δὲ τῆς συνθέσεως, τραχύτητος 
μὴ 

ὃν μεστὸν, καὶ ἐμβριθὲς καὶ ὑπερβατικὸν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀσαφές. αἱ 
Ν ξ » 

δὲ βραχύτητες θαυμασταὶ, καὶ τῶν λέξεων οἱ νόες πλείονες. τὸ δὲ 
Ν ᾿) “ ᾿ 3 3 Ν φὰ 5 ΄ ’ 

γνωμολογικὸν αὐτοῦ πάνυ ἐπαινετόν. ἐν δὲ ταῖς ἀφηγήσεσι σφόδρα 

δυνατὸς, ναυμαχίας ἡμῖν καὶ πολιορκίας, νόσους τε καὶ στάσεις διη- 

γούμενος. πολυειδὴς δὲ ἐν τοῖς σχήμασι; τὰ πολλὰ καὶ τῶν Γοργίου 

τοῦ Λεοντίνου μιμούμενος, ταχὺς ἐν ταῖς σημασίαις, πικρὸς ἐν ταῖς 
2 ’ -“ »Ὦ “- 

αὐστηρότησιν, ἠθῶν μιμητὴς καὶ ἄριστος διαγραφεύς. ὄψει γοῦν παρ᾽ 
᾿] “-“ χν “Ο. 

αὐτῷ φρόνημα Περικλέους, καὶ Κλέωνος οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι ἂν εἴποι τι", 
3, 

Αλκιβιάδου νεότητα, Θεμιστοκλέους πάντα, Νικίου χρηστότητα, δει- 
᾿ Ρ) ΄ “ ΄ Ν » ,ὔ ἃ Ν ’ σιδαιμονίαν, εὐτυχίαν μέχρι Σικελίας, καὶ ἄλλα μυρία, ἃ κατὰ μέρος 

ἐπιδεῖν πειρασόμεθα. ὡς ἐπὶ πλεῖστον δὲ χρῆται τῇ ἀρχαίᾳ ἀτθίδι ρασόμεθα. Χρῆται τῇ ἀρχαίᾳ 
[τῇ παλαιᾷ], ἣ τὸ ξἑ ἀντὶ τοῦ σ παρείληφεν, ὅταν ξυνέγραψε καὶ ῇ ἢ]; ἢ τὸ ὃ ἀντὶ τοῦ ταρείληφεν, γρ 

Δ , Ν Ἂς ’ ἂς Ὅπασαι 5 Ν δας 5 ἷκ ἌΝ 

ξυμμαχίαν λέγῃ, καὶ τὴν δίφθογγον τὴν αἱ ἀντὶ τοῦ α γράφῃ, αἵἴει 
΄ “ [ὦ 

λέγων. καὶ ὅλως ἐφευρετής ἐστι καινῶν ὀνομάτων. τὰ μὲν γάρ ἐστιν 
5 ᾿ “ ᾿] ϑς, ἧς ,ὔ ε "ἡ Ν Ν Ν 

ἀρχαιότερα τῶν κατ αὐτὸν χρόνων, τὸ Αὐτοβοεὶ καὶ τὸ 1]ολεμη- 

σείοντες καὶ Παγχάλεπον καὶ ᾿Αμαρτάδα καὶ ὕλης Φακέλους" τὰ δὲ 

ποιηταῖς μέλει, οἷον τὸ ᾿Επιλύγξαιν" καὶ τὸ ᾿Επηλύται καὶ τὸ ᾿Ανακῶς 

καὶ τὰ τοιαῦτα τὰ δ᾽ ἴδια, οἷον ᾿Αποσίμωσις καὶ Κωλύμη καὶ ᾿Αποτεί- 

χισις, καὶ ὅσα ἄλλα παρ᾽ ἄλλοις μὲν οὐ κεῖται, ὑπ᾽ αὐτοῦ δὲ λέλεκται. 
7 Ν 5» “ Ν » “ ΕῚ Ϊ, Ν ’,ὔ “ " 

μέλει δὲ αὐτῷ καὶ ὄγκου τῶν ὀνομάτων καὶ δεινότητος τῶν ἐνθυμη- 
’ ν “« , » ’ ! ξ Ας Ν 

μάτων, καὶ ὥσπερ φθάσαντες εἴπομεν, βραχύτητος συντάξεως" τὰ γὰρ 
“ , , πολλὰ τῶν πραγμάτων καὶ λέξει δείκνυται. τέθεικε δὲ πολλάκις καὶ 

πάθη καὶ πράγματα ἀντ᾽ ἀνδρῶν, ὡς τὸ ᾿Αντίπαλον δέος. ἔχει δὲ καί 

τι τοῦ πανηγυρικοῦ, ἐν οἷς ἐπιταφίους λέγει, καὶ ποικίλως εἰρωνείας 

εἰσφέρων, καὶ ἐρωτήσεις ποιούμενος, καὶ φιλοσόφοις εἴδεσι δημη- 
“ »ἦ᾿» Ων " ο΄᾽, » “-“ Ν , 55. 7 . “ 

γορῶν" ἐν οἷς γὰρ ἀμοιβαῖός ἐστι, φιλοσοφεῖ. τὴν μέντοι ἰδέαν αὐτοῦ 
-“ , Ν “ ͵ 3 “ « 9 φ 2 Ν 

τῶν λέξεων καὶ τῶν συνθέσεων αἰτιῶνται οἱ πλείους, ὧν ἐστὶ Διο- 

ἃ ΨυΪϊρο σωφρονεῖν. Ὁ Ἑογίαββ ἐπηλυγάζεσθαι. ΘΤΈΡΗΑΛΝ. 
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νύσιος ὁ ᾿Αλικαρνασσεύς" μέμφεται γὰρ αὐτῷ ὡς πεζῇ καὶ πολιτικῇ ὕσιος ὁ “Αλικαρ εὖὐς᾽ μέμφεται γὰρ αὐτῷ ὡς πεζῇ καὶ πολιτικῇ 
,ὔ “-“ “ λέξει χρῆσθαι μὴ δυναμένῳ, οὐκ εἰδὼς ὅτι ταῦτα πάντα δυνάμεώς ἐστι 

περιττῆς καὶ ἕξεως πλεονεξία. φαίνεται δὲ ἐπὶ τῶν “Ηροδότου χρόνων 
ς “-“ ΄, σι γενόμενος, εἴγε ὁ μὲν “Ἡρόδοτος μέμνηται τῆς Θηβαίων ἐσβολῆς ἐς 

τὴν Πλάταιαν, περὶ ἧς ἱστορεῖ Θουκυδίδης ἐν τῇ δευτέρᾳ. λέγεται δέ 
Ν “- Ψ » Ὁ , Ν 55.}3ἅᾧ [2 Ψ, - τι καὶ τοιοῦτον, ὥς ποτε τοῦ “Ηροδότου τὰς ἰδίας ἱστορίας ἐπιδεικνυ- 

΄ Ν εν 5 ! ΄ ΝΥ ΄, δ. ἡ ΝΙΝ μένου παρὼν τῇ ἀκροάσει Θουκυδίδης καὶ ἀκούσας ἐδάκρυσεν" ἔπειτά 

φασι τὸν ᾿Ηρόδοτον τοῦτο θεασάμενον εἰπεῖν αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα 
ΝΡ ἡ ἊΓ ςς 5 ν 4. τὐδν Ἔ ΄, αν ΣΕ σε ᾿ , 77 

τὸν ᾿Ολορον “ὦ λορε, ὀργᾷ ἡ φύσις τοῦ υἱοῦ σου πρὸς μαθήματα. 

ἐτελεύτησε δὲ ἐν τῇ Θράκῃ" καὶ οἱ μὲν λέγουσιν ὅτι ἐκεῖ ἐτάφη, ἄλλοι 
δὲ λέγουσιν ὅτι ἐν ταῖς ᾿Αθήναις ἠνέχθη τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ κρύφα παρὰ ΤᾺ 

τῶν συγγενῶν, καὶ οὕτως ἐτάφη" οὐ γὰρ ἐξῆν φανερῶς θάπτειν ἐν 

᾿Αθήναις τὸν ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντα. ἔστι δὲ αὐτοῦ τάφος πλησίον 
“- “-“ “ 3 “- “΄ τῶν πυλῶν, ἐν χωρίῳ τῆς ᾿Αττικῆς ὃ Κοίλη καλεῖται, καθά φησιν 

Ε ») , } εἴν “- ὧν ε ,ὔ “ Ν Αντυλλος, ἀξιόπιστος ἀνὴρ μαρτυρῆσαι, καὶ ἱστορίαν γνῶναι καὶ 
διδάξαι δεινός. καὶ στήλη δὲ, φησὶν, ἕστηκεν ἐν τῇ Κοίλῃ, ΘΟΥΚΥ- 
ΔΙΔΗΣ ὉΛΟῬΟΥ͂ ἉΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ ἔχουσα ἐπίγραμμα: τινὲς δὲ 
προσέθηκαν καὶ τὸ ἘΝΘΑ΄ΔΕ ΚΕΙ͂ΤΑΙ. ἀλλὰ λέγομεν ὅτι νοού- 
μενόν ἐστι τοῦτο καὶ προσυπακουόμενον' οὐδὲ γὰρ ἔκειτο ἐν τῷ ἐπι- 

4 “- γράμματι. ἔστι δὲ τὴν ἰδέαν καὶ τὸν χαρακτῆρα μεγαλοπρεπὴς, ὡς 
Ἂς 5 -“" » Ψ ,ὔ “ ᾽ς »} Ν Ν. μηδὲ ἐν τοῖς οἴκτοις ἀφίστασθαι τοῦ μεγαλοπρεποῦς" ἐμβριθὴς τὴν 
“ 5 Ν Ἂν ’ ἃς Ν «ς “ “ ΡῚ 9 ’ φράσιν, ἀσαφὴς τὴν διάνοιαν διὰ τὸ ὑπερβατοῖς χαιρεῖν, ὀλίγοις ὀνό- 

μασι πολλὰ πράγματα δηλῶν, καὶ ποικιλώτατος μὲν ἐν τοῖς τῆς 
λέξεως σχήμασι, κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν τοὐναντίον ἀσχημάτιστος. 
οὔτε γὰρ εἰρωνείαις οὔτε ἐπιτιμήσεσιν οὔτε ταῖς ἐν πλαγίου ῥήσεσιν 
οὔτε ἄλλαις τισὶ πανουργίαις πρὸς τὸν ἀκροατὴν κέχρηται, τοῦ Δη- 

7 5 ΄΄ » , Ἂν ’ ω -Ἅ μοσθένους μάλιστα ἐν τούτοις ἐπιδεικνυμένου τὴν δεινότητα. οἶμαι δὲ 

οὐκ ἀγνοίᾳ σχηματισμοῦ τοῦ κατὰ διάνοιαν παρεῖναι τὸν Θουκυδίδην 

τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ τοῖς ὑποκειμένοις προσώποις πρέποντας καὶ ἃρμό- 

ζοντας συντιθέντα τοὺς λόγους. οὐ γὰρ ἔπρεπε Περικλεῖ καὶ ᾿Αρχι- 

δάμῳ καὶ Νικίᾳ καὶ Βρασίδᾳ, ἀνθρώποις μεγαλόφροσι καὶ γενναίοις 

καὶ ἡρωϊκὴν ἔχουσι δόξαν, λόγους εἰρωνείας καὶ πανουργίας περιτι- 
΄-“ , 

θέναι, ὡς μὴ παρρησίαν ἔχουσι φανερῶς ἐλέγχειν καὶ ἄντικρυς μέμ- 

φεσθαι καὶ ὁτιοῦν βούλονται λέγειν. διὰ τοῦτο τὸ ἄπλαστον καὶ ἀνη- 
΄“ “ 7] 

θοποίητον ἐπετήδευσε, σώζων κἀν τούτοις τὸ προσῆκον καὶ τῇ τέχνῃ 

δοκοῦν" τεχνίτου γὰρ ἀνδρὸς φυλάξαι τοῖς προσώποις τὴν ἐπιβάλ- 
“- ᾽ 

λουσαν δόξαν καὶ τοῖς πράγμασι τὸν ἀκόλουθον κόσμον. ᾿Ϊστέον δὲ 

ὅτι τὴν πραγματείαν αὐτοῦ οἱ μὲν κατέτεμον εἰς τρεισκαίδεκα ἷστο- 



ΧΧΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ͂ 

ρίας, ἄλλοι δὲ ἄλλως. ὅμως δὲ ἡ πλείστη καὶ ἡ κοινὴ κεκράτηκε, τὸ 

μέχρι τῶν ὀκτὼ διῃρῆσθαι τὴν πραγματείαν, ὡς καὶ ἐπέκρινεν ὃ 

᾿Ασκληπιός. 

-  ““:»- 

ΑΛΛΑ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂, ΑΔΕΣΠΟΤΑ. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ᾿Αθηναῖος ᾿᾽Ολόρου ἣν παῖς, Θράκιον δὲ αὐτῷ τὸ 
’ Ν Δϊ ς Ἂς ΘΝ (ἢ 5 ΄ ᾿ » 

γένος. καὶ γὰρ ὁ πατὴρ αὐτῷ Ὄλορος ἐκ Θράκης εἶχε τοὔνομα. 

γέγονε δὲ τῶν Μιλτιάδου συγγενής. αὐτίκα γοῦν ἔνθα Μιλτιάδης 
περὶ Κοίλην τέθαπται, ἐνταῦθα καὶ Θουκυδίδης τέθαπται. ὁ δὲ Μιλ- 

“ ΄- «ς 

τιάδης ἔγημε τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως θυγατέρα ᾿Ηγησιπύλην. γέγονε 

δὲ ᾿Αντιφῶντος τοῦ Ραμνουσίου μαθητὴς, δεινοῦ λέγειν, καὶ ὑπόπτου 

γενομένου τοῖς δικαστηρίοις. καὶ διὰ ταῦτα λέγοντος μὲν οὐκ ἠνεί- 
᾿ “ , Ἂς 4 ,ὔ Ν ’ Ἂχ 8 ,ὔ ΄“ 

χοντοὸ αὐτοῦ, γράφειν δὲ ἐπεχείρησε τοὺς λόγους, καὶ ἐξέδωκε τοῖς 
, "» » Ν Θει σεν “Ἀ 7 « Ν “ ΑΘι ιὰς 

δεομένοις. ἐμαρτύρησε δὲ αὐτῷ καὶ Θουκυδίδης ὃ μαθητὴς ὅτι ᾧ ἂν 
“-“ , 

σύμβουλος γένοιτο, ἄριστα ἐκεῖνος ἀπήλλαττεν εἰς τὰς δίκας. ἀλλ᾽ ὁ 

μὲν ἔδοξε πονηρὸς ᾿Αντιφῶν εἷναι, καὶ περὶ τέλη τοῦ Πελοποννη- 
“ ᾿. 3, ων ιν ᾿4 Ν ἈΝ, δ 

σιακοῦ πολέμου κριθεὶς προδοσίας, ὡς Λακεδαιμονίοις μὲν τὰ ἄριστα 

κατὰ πρεσβείαν παραινέσας, ᾿Αθηναίοις δὲ ἀλυσιτελέστατα, ἑάλω. 
“ ᾽ 3 “ 

καὶ σὺν αὐτῷ διεφθάρησαν ᾿Αρχεπτόλεμος καὶ ᾿Ονομακλῆς, ὧν καὶ 

κατεσκάφησαν καὶ αἱ οἰκίαι, καὶ τὸ γένος τὸ μὲν διεφθάρη, τὸ δὲ 
ΝΜ Ψ “ ε ᾿ς δὰ». ἂς « ΄' ,ὔ Ἂν Π 

ἄτιμον ἐγένετο. στρατηγικὸς δὲ ἀνὴρ ὁ Θουκυδίδης γενόμενος, καὶ τὰ 

περὶ Θάσον πιστευθεὶς μέταλλα, πλούσιος μὲν ἣν καὶ μέγα ἐδύνατο" 
5 Ν -“ “ ὔ ψνν Ν 7 :} 

ἐν δὲ τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμῳ αἰτίαν ἔσχε προδοσίας ἐκ βραδυ- 
΄“ ’ ς ΦΠ ΓῚ ’ὔ Ν ἧς ᾶς (ὃ Ας 4 ΕΑ, φ᾽᾿ 

τῆτός τε καὶ ὀλιγωρίας. ἔτυχε μὲν γὰρ Βρασίδας τὰς ἐπὶ Θράκης 
Ν 2 

καταλαβὼν πόλεις ᾿Αθηναίων, ἀφιστὰς μὲν ᾿Αθηναίων, Λακεδαιμονίοις 

δὲ προστιθείς: κἀνταῦθα δέον ταχέως ἀναπλεῦσαι, καὶ σῶσαι μὲν τὴν 
ἜΞΙ Ξ “» Ν , Ξ δὲ Ν ἊἌ ΄ὔ Χ ῃ 
Ηϊόνα ἐγγὺς κειμένην, περιποιῆσαι δὲ τὴν ᾿Αμφίπολιν, μέγα κτῆμα 

τοῖς ᾿Αθηναίοις, τὴν μὲν ᾿Ηϊόνα ἐδυνήθη φθάσας σῶσαι, τὴν δὲ ᾿Αμφί- 

πολιν ἀπώλεσε. καίτοι Κλέων βοηθῶν ταῖς ἐπὶ Θράκης πόλεσι κατέ- 
Ν [ , Ν 

πλευσε μὲν εἰς ᾿Αμφίπολιν, ἀλλ᾽ ὅμως μάχης γενομένης Βρασίδας μὲν 

ὁ Λακεδαιμόνιος ἐνίκησεν αὐτὸν, Κλέων δὲ ἀπέθανεν, ὑπὸ Μυρκινίου 
πελταστοῦ βληθείς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Βρασίδας τῆς νίκης αἰσθόμενος 

ἀπέθανε, καὶ ᾿Αμφίπολις ᾿Αθηναίων ἀπέστη, Λακεδαιμονίων δὲ ἐγέ- 

νετο. ἔνθα καὶ τὰ ᾿Αγνώνεια οἰκοδομήματα καθελόντες οἱ ᾽Αμφι- 
- , “,. «ἂρ ΄ ἣν Ἀ,: "3 Ν " ΄ 

πολῖται Βρασίδεια ἐκάλεσαν, μισήσαντες μὲν τὴν ᾿Αττικὴν ἀποικίαν, 

λακωνίσαντες δὲ κἀν τούτῳ, καὶ τὴν τιμὴν μεταθέντες εἰς Λακεδαί- 
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; ; - ἘΦ τῇ 
μονα. γενόμενος δὲ φυγὰς ὁ Θουκυδίδης ἐσχόλαζε τῇ ξυγγραφῇ τοῦ 

Πελοποννησιακοῦ πολέμου, καὶ διὰ τοῦτο δοκεῖ πολλὰ χαρίζεσθαι μὲν 

Λακεδαιμονίοις, κατηγορεῖν δὲ ᾿Αθηναίων τὴν τυραννίδα καὶ πλεο- 
’,’ - Ἂς, Ν Ψ “-“ ΄σ » 7, 5 , ᾽ὔ 

νεξίαν. οὗ ἃ γὰρ καιρὸς αὐτῷ κατειπεῖν Αθηναίων ἐγένετο, Κορινθίων 
, δ 7 , μὴ ’΄ Γ 

κατηγορούντων ἢ Λακεδαιμονίων μεμφομένων ἢ Μιτυληναίων αἰτιω- 
,ὔ ν ᾿ ΕΕΝ τὶ , τιν οἷ δας ϑ. ΟΝ ἃ ΡΞΕΝ Ν 

μένων, πολὺς ἐν τοῖς ἐγκλήμασι τοῖς Αττικοῖς ἐρρύη" καὶ τὰς μὲν 

νίκας τὰς Λακωνικὰς ἐξῆρε τῷ λόγῳ, τὰς δὲ ξυμφορὰς ηὔξησε τὰ ἢρ Π γῷ, 5 μ ρ 5 ] {) 5 

᾽ ας “ Ν Ν 9 ν' “ , δὲ Χ “-“ “ 4 Αττικὰς, ὅπου καὶ τὰς ἐν Σικελίᾳ. πέπαυται δὲ τὸ τῆς συγγραφῆς ἐν 
“-“ ’, “ Ν Κ - “- ,ὔ Ἂν ἊΝ, ΛᾺ ΄ 

τῇ ναυμαχίᾳ τῇ περὶ Κυνὸς σῆμα, τουτέστι περὶ τὸν ἥσποντον, 
Ν ΄- Ἂν ΄ ΡῚ ΄- Ν Ἂς “ξ “-“ ( ,ὔ 

ἔνθα δοκοῦσι καὶ νενικηκέναι ᾿Αθηναῖοι. τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἑτέροις 

γράφειν κατέλιπε, Ξενοφῶντι καὶ Θεοπόμπῳ. εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ἐφεξῆς 

μάχαι. οὔτε γὰρ τὴν δευτέραν ναυμαχίαν τὴν περὶ Κυνὸς σῶμα, ἣν 
ἃ 

Θεόπομπος εἶπεν, οὔτε τὴν περὶ Κύζικον, ἣν ἐνίκα Θρασύβουλος καὶ 
τ 

Θηραμένης καὶ ᾿Αλκιβιάδης, οὔτε τὴν ἐν ᾿Αργινούσαις ναυμαχίαν, 
“ -“ ᾽ “ ’ὔ ΝΜ, Ν ͵ “-“ “- 

ἔνθα νικῶσιν ᾿Αθηναῖοι Λακεδαιμονίους, οὔτε τὸ κεφάλαιον τῶν κακῶν 

τῶν ᾿Αττικῶν, τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίαν, ὅπου καὶ τὰς ναῦς 
5 ἧς Ἄ “ Ν. Ν 45 2 7 Ξ Ν Ν Ν - 4 Ν 
ἀπώλεσαν ᾿Αθηναῖοι καὶ τὰς ἑξῆς ἐλπίδας" καὶ γὰρ τὸ τεῖχος αὐτῶν 

“ 6 ΄“ Ϊ, Ἂς ῇ Ν “-“ 

καθῃρέθη, καὶ ἡ τῶν τριάκοντα τυραννὶς κατέστη, καὶ πολλαῖς ξυμ- 
“-“ 7 ε ’, ἃ 2 7 ’ὔ ᾿ Ν -“ ,ὔ 

φοραῖς περιέπεσεν ἡ πόλις, ἃς ἠκρίβωσε Θεόπομπος. ἣν δὲ τῶν πάνυ 
Ν 

κατὰ γένος ᾿Αθήνῃσι δοξαζομένων ὁ Θουκυδίδης. δεινὸς δὲ δόξας 
“ - “- ΄ “-“ Ι 

εἶναι ἐν τῷ λέγειν, πρὸ τῆς συγγραφῆς προέστη τῶν πραγμάτων" 
΄ Ν “ » “ , ΕῚ ’, 2 , Ν τ ται 

πρώτην δὲ τῆς ἐν τῷ λέγειν δεινότητος τήνδε ἐποιήσατο τὴν ἐπίδειξιν. 

Πυριλάμπης γάρ τις τῶν πολιτῶν ἄνδρα φίλον καὶ ἐρώμενον ἴδιον 
, , Α] , Ἔ ΄ Ν “ 7, ρα Υϑι ΄ Ϊ, 

διά τινα ζηλοτυπήσας ἐφόνευσε" ταύτης δὲ τῆς δίκης ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ 
, Ὀ ᾿ς ἴξς γὰ 32 ’, 5 , 5 ’ὔ 7 

κινουμένης Ὁ πολλὰ τῆς ἰδίας σοφίας ἐπεδείξατο, ἀπολογίαν ποιούμενος 
Φ Ν “ , Ν , “ 5 ᾽ὔ Ὁ“ 

ὑπὲρ τοῦ Πυριλάμπους, καὶ ἸΠ]ερικλέους κατηγοροῦντος ἐνίκα. ὅθεν 
Ὲ Ἂν Θ᾿ ὡΝ ᾷ « , 3 ,ὔ "» , “ ’ 

καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ἑλομένων ᾿Αθηναίων, ἄρχων προέστη τοῦ δήμου. 
᾿ Ν τι ΄“- Ψ, ; 4 ΄“ Φ 

μεγαλόφρων δὲ ἐν τοῖς πράγμασι γενόμενος, ἅτε φιλοχρηματῶν, οὐκ 

εἴα τὸνε πλείονα χρόνον προστατεῖν τοῦ δήμου. πρῶτον μὲν γὰρ ὑπὸ 

τοῦ Ξενοκρίτου, ὡς Σύβαριν ἀποδημήσας, ὡς ἐπανῆλθεν εἰς ᾿Αθήνας, 
΄ , ΄ Εἴ ἢ " “ Ἂς » Φ' Ν συγχύσεως δικαστηρίου φεύγων ἑάλω" ὕστερον δὲ ἐξοστρακίζεται ἔτη 

δέκα. φεύγων δὲ ἐν Αἰγίνῃ διέτριβε, κἀκεῖ λέγεται τὰς ἱστορίας 

αὐτὸν συντάξασθαι. τότε δὲ τὴν φιλαργυρίαν αὐτοῦ μάλιστα φανερὰν 

γενέσθαι: ἅπαντας γὰρ Αἰγινήτας κατατοκίζων ἀναστάτους ἐποίησε, 

μετὰ δὲ τὴν ἱστορίαν φασὶ συντετάχθαι τῷ συγγραφεῖ τὸ προοίμιον, 

ἐπεὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ μέμνηται γεγονότων, ὥσπερ τῆς Δήλου 
“ ἃ Ν Ἀ “ Υ͂ 4.5... ᾽ ΄ ΕΣ 

καθάρσεως, ἣν περὶ τὸ ἕβδομον ἔτος ἐπὶ Εὐθύνου ἄρχοντος γεγε- 

νῆσθαί , δὲ ἐν αὐτῷ καὶ τῆς τοῦ πολέ λευτῆς ἡσθαί φασι. μέμνηται δὲ ἐν αὐτῷ καὶ τῆς τοῦ πολέμου τελευτῆς, 

δ σαϊρο οὐ. Ὁ κρινομένης ΒΕΚΚ. ς εἴα τὸν] Απ εἰᾶτο ΒΕΚκ. 
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λέγων ““Ἔς τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου." ἀλλὰ καὶ ἐν ἀρχῇ 
“υὀ 

φησὶ ““Κίνησις γὰρ δαὕτη μεγίστη τοῖς “Ελλησιν ἐγένετο, καὶ μέρει 

“ἐ τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων." 

πληρώσας δὲ τὴν ὀγδόην ἱστορίαν ἀπέθανε νόσῳ. σφάλλονται γὰρ οἱ 

λέγοντες μὴ Θουκυδίδου εἶναι τὴν ὀγδόην, ἀλλ᾽ ἑτέρου συγγραφέως. 

τελευτήσας δ᾽ ἐν ᾿Αθήνῃσιν ἐτάφη πλησίον τῶν Μελιτίδων πυλῶν, ἐν 

χωρίῳ τῆς ᾿Αττικῆς ὃ προσαγορεύεται Κοίλη, εἴτε αὐτὸς ἐπανελθὼν 

᾿Αθήναζε ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ ὁρισθέντος χρόνου πληρωθέντος, καὶ 

τελευτήσας ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, εἴτε μετακομισθέντων αὐτοῦ τῶν 
Ἴ ! ὡς τς ΄ ὩΣ -" , Ν , “4 Ν ὀστέων ἀπὸ Θράκης, ἐκεῖ καταστρέψαντος τὸν βίον" λέγεται γὰρ 
φὰ δ Ὁ ’ Ν , 5 , 3 “Ὁ ! “ ΕΣ Ν 

ἐπ ἀμφότερα. καὶ στήλη τις ἀνέστηκεν ἐν τῇ Κοίλῃ τοῦτο ἔχουσα τὸ 

ἐπίγραμμα. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ὉΛΟΡΟΥ ἉΛΙΜΟΥΣΙΟΣ ἘΝΘΑ’ΔΕ ΚΕΙ͂ΤΑΙ. 

ἃ αὕτη δὴ ΒεΙΙς. Ῥορρο. 
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ἈΞ 

--- πώ... 

Ι (ΟΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ᾿Αθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον 

τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿Αθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν 

πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας 
ΤῊ 50] θοὺ οὗἉ {15 Ηἷ5- 

ΤΟΥ 5 π6 ῬΕΙΟΡΟΠΠ6- 

5'ϑ ἢ ὙὙᾺΓ ; ἃ [ἴὯ ΤΠΟΤΘ 

ἱπιροσίαπῦ νὰ {πΠ8Π 

ατθθορ Πδα θυθ ΚΠΟΥΗ 

Ῥοίοσθ. Τὸ ρόνβ [1ἰ8 

ΒΥΘΑΙΟΓ Πηρογίδπορθ, 

ΤΠιον α165 ΤΟΥ ΘΒ {Π6 

βΒίαίθ οἵ ατθθοθ {τῸ ΠῚ μενον. 

{16 φαυ]θβῦ {ἰπ|65 ἀν ῃ 

το ἐΠ6 σοτηπ]θΠοθιηθηῦ 

“ Ε] 

2. τῶν ᾿Αθηναίων καὶ ἸΤελοποννησίων 1. 

’ὔ » Ὁ ΟῚ ΄, “΄“ 

μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προ- 
Ἂ ᾿ 7 Ε ’ ’ 

γεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμαζοντές τε 
ὍΝ 5... Ν ΄ κ “ ΄ 
ἦσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ, 

Ν 3, Χ « “ ’ 

καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον 
Ν « [᾿ Ν Ἁ Ε] Ἂν Ν Ἁ Ν ’ 

πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθὺς, τὸ δὲ καὶ διανοου- 
Ἀ τ χω 

κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς 
Υ͂ ,ὔ » -“- ΄, 

Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, 

ἐπολέμισαν 1. 6. Ἦἢισαν Ἐ. ἦσαν 
οοΥτ. (αὐ. (ο)8. τπᾶῦροὸ μετὰ σπουδῆς ἐπορεύοντο) οἰ ΒΕ6ΚΙΚ. οοἰουϊ σοα]ο68 ἦσαν. 
τῇ οτη. 1. 7. ἄλλον 5.6. συνιστάμενον (.6. 
ΒΡ ῬΙ- "Ε΄ 9. κίνησίς τε γὰρ Ὁ. 

8. ἀρξάμενος---ἐλπίσας] "5. ῥτείδσα 
τνᾶ8 ἈΡΡΆΓΘΗΓΥ τυυϊ6ῃ αἰζου {Π6 οοπο]ι- 
5100). οὗ [Π6 νϑᾶσ, θη Ἵππον 1465 θερδῃ 
ἴο αἸροβέ {Π6 ἸΠΠΟΥ πηι οη τυ ]Οἢ Π6 Πδα 
ῬΓΘΨΙΟΙΙΒΙΥ ΟΟἸ]]οοἰβα Ἰηΐο [Π6 [ὉΠ οὗ ἃ 
ΤΘΡΊΪΑΥ ΠΙβίοτυ. [ἢ {Π|8 γᾶν Π6 Ἰϊνϑα [0 
ΘΟΙΠρ]οΐα Βχ ὈΟΟΪΚΒ ΘΓ ΤΟΥ ἢ ἴο {Π6 86- 
νηΐ, ἃ5 ΒΟΠΊ6 {Π1Πη}κ, Π15 Δ] τους ἢ 65 ΓΘ 
γναπίϊηρ ; δηα {Π6 οἰρθἢ 15 Δ] οσ 6 Υ 
ὈΠΗΠΙΒΠ64, Π6 πηαύθυα]β ἐν ΠΙΟἢ ἢ Παᾶ 
σοΟἸ]θοίθα ἴογ {Π6 1αβὲ γθαγβ οἵ [Π8 γγᾶγ ὑγθ 8 
ῬΓΟΌΔΌΙ]Υ Ἰοβῦ αὖ 15 ἀθαίῃ,, τ1]655 ννα σοη- 
οαἶνθ 1Ὁ ῬΟΒΒΙΌ]6 {παῷ ΧΘΠορΠοη τηϊσῃϊ 
Πᾶν ἀν δ1]6α ΒΙτη861 οἵ [Πθτὴ ἔου Π18 οοπ- 
ἀπυαίοη οἵ Τ πον 1 65᾽ Η]βίοτυ. 

5. ὅτι ἀκμάζοντές τε ἦσαν, καὶ---ὁρῶν] 
ΤταπβὶΌ ἃ σΟΠ ΒΕΓ πο Ι0Π6 ΡῈΓ ὅτι δα ρατί]- 
αἰρίαπη. Νὰ καὶ ρογίποῦ δα ρυθοθθῃ8 
τε ρΡοβύ ἀκμάζοντες. ΠΑΑΟσκ. 

ἀκμάζοντες ἦσαν ἐς αὐτὸν] ““ΤΠΘΥ ΜΕΓΘ 
““ τηοϑῦ ΘΧΟΘΙ]Θ ΠΥ τον θα ἢ το- 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΌΕΒ, ΥΟΙ,. 1. 

8. πρὸς ἑκατέρους] οτῃ. Η.1.ἃ..6. 
αὕτη δὴ μεγίστη Ε΄. Η.ΤΥ͂ ς.6. 

ἐς ΒΟΙΌΘΒ 707 τ0αΥ.᾽ ΒΟΚΚΟΥ, [ἢ Π]5]1αΐθϑέ 
βαϊίίοη, τοαάβ ἦσαν, {Παᾶῇ 15, ἤϊσαν ; ἀπα 
ΤΚογ, ἴῃ ἀθἔθηςβ οἵ {Π15 τϑδα!ηρ', (νυν ΠΙοἢ 
15 ποι] ορα ὈΥ 5θνϑγαὶ οὔ [Π6 ἃποϊθηΐ ργυαπι- 
ΤΗΔΙΪΔΏ5,) ΤΟ ἴοὸ ΤΠπογα. 1. 118, 2. 
ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους, ΔΠα 123,1. θαρ- 
σοῦντας ἰέναι ἐς τὸν πόλεμον. ῬΟΡρο, 
ὍΠΟΥ, ἀπὰ Κσἄρογ, γοΐδ!η [Π6 σουητηο ἢ 
Τοδαϊηρ ἦσαν; ἃπα ΚαΐσοΥ ΟὈΒΟΥν 8, 
“ς ἀκμάζειν ἔς τι Θοάδτη τπηοαο αἸοΐατη οἱ 
“1|. 8, τ. ἔρρωντο ἐς τὸν πόλεμον. 

8. διανοούμενον. Ἀδρεία ξυνίστασθαι. 
Οοηΐ. 1. 124, 2. ὥστε τῶν μὲν ἤδη ἄρχειν, 
τῶν δὲ διανοεῖσθαι, 1.6. διανοεῖσθαι ἄρχειν. 
Οοηΐ. οἴϊαπι Ν'. 8ο, 2. δι, )ΕῈ. 
9. κίνησις γὰρ---ἀνθρώπων. “ΒΤ [Π]15 ν᾽ 5 
ΚΠ ρστραΐθδῦ ρῬη6γᾺ] τπονϑιηθηΐ τυνΒ]Ο ἢ 
“ρνου Ὀ6[6]] {πΠ6 Οσθοκβ, ἀπα ἃ Ἰᾶσρα 
““φῬογίοη οὔ [Π6 ῬΑ ΑΓΔ η8, ἃ Πα ΟΠ6 ΠΊΔΥ͂ 
““ α]τηοβύ 88 ύ, ἃ ργϑαῦ ρατύ οἵ πηδηκΙηα. 
Τῦ την Ὀ6 ἀοαθια] νυ μθύπον Γαι γ 1468 

Β 



2 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

« ᾿ ΕῚ ΄σ Ν 5. λας “ 3 ΄ Ἁ 

3 οἵ {π6 Ῥοϊοροηποιίαῃ ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ 
ἃ σ. ΟΠΔρΡρΡ. 2---Ἰθ9. ν Χ “ Αἷν ἣν , κ 
πὸ ΟΡΡΡΗΝ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς 

Ἀ ε ΄ ἕ , ΄-“ » ΄, 3 Ν ν Ἁ ,ὔ 

μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν" ἐκ δὲ τεκμηρίων, 
- “- ΄ “ , 

ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει, οὐ 
΄ ΄ ΄, ΒΩ Ἂ Χ ’ " » ὯΝ 

μεγάλα νομίζω γενέσθαι, οὔτε κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς τὰ 5 
΄ 

ἀλλα. 
, » ὔ » Ἂν 7 

τι δαγῖοοὲ εἰαιο νς βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε 

1. φαίνεται γὰρ ἡ νῦν “Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι 

ΟἿΘ Οὗ ΤΟΥ ὈΔΓΒΆΓΙΒΠῚ: 

15 πῃ ὈΙἈ πί8 ΜΌΓΘ 

Τρ δίουν ὑγ10 65. 

“- ἈΝ ,ὔ Ἂς « , “ Ν 

οὖσαι τὰ προτερα, καὶ ῥᾳδίως εκαστοι τὴν 
« “ » ΄ «ες , - ΑΝ 

εαὐτῶν ἀπολείποντες, βιαζόμενοι τὸ τινῶν αξει 

4. ἀδύνατα Α.Β.Ν.Ο.ΟΥΥ͂ ς.6.ἢσ.ἢ. οὐ πηαγρῸ [.. σατῃ δι]. ν. ἀδύνατα ἦν εἱ 
5680]. Επιτῖρ. ΗἸΡΡΟΙ. 2ύο ;: οθίβιὶ (Ἰηΐοῦ απο8 ΕΚ...) ἀδύνατον σατη ΠΙοΠγϑο Ρ. τύ 4 
εἴ 858 εἴ 871. 
6. γὰρ]. μὲν ΔΑ. 

4. ξυμβαίνει Β. ΕΟΝ.4.0.ἴ.ρ. συμβαίνειν 1. 

ἤἼ- ἘΞ τῶν τε οὖσα 8: 

συμβαίνει ΟΘοτΊ. 
8. ἕκαστος ἘῊΘΉΥΝΙ Ρ- 872- 0. ὑπὸ 

τινων αἰεὶ Εἰ, 4] ΤΆΤΟ ν6] πα παπιᾶτη ἀεί; ἀεὶ ὑπό τινων Ῥ. 

οί Πγ τηθαηΐ ἴο 580 (15, ΟΥ̓ ΤΥ ΠοΙΠ ΘΓ 8 
τηθαηΐ [0 σοῃ ἢηθ {Π6 τνογβ μεγίστη δὴ ἴο 
[ῃ6 ατθοκβ Δ] Π6, ἃΠα τηθΓΕ]Ὺ ἴο βαῪ {Παΐ 
“Εἰ οχίθηαρα ᾿[56] ἰο ἃ Ιαγρθ ρογίοη οὗ 
“186. ὈΑγθαγδηβ." Βα (Π6 ἢτβύ δπᾶ 
ΒΙΠΠΡΙ6 πιραηΐϊηρ οὗ [Π6 ψογβ τᾶν 6 
τά κϑη ψιποὺῦ ΑἸ ΗΠ α]ν ; ἴον Πππου αἸ 465 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 64}15 {π6 ῬΕ]ΟΡΟΠΠ βίῃ υνᾺ 
στραῖοσ ΤΠδΔη ἴΠῃ6 Ῥογβιδη 1ἢ οἢ. 22,1,2:; 
ΔΠΠ ΠΟ ΟΥ̓ΠΘΥ νγ81 δχοθρύ με Ρογβίδη σου] 
νΊΠ]η Ὦ15 ΚΠον]θαρθ βηΐθγ Ἰηΐο σΟΙηρᾶ- 
ΤΊΒΟΙ ΜΙ 10. Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ μέρει τινὶ 
ΤΘΒΘΙΩΌ]68, 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, [Π6 βθεῆβα οἵ {Π68 
ΒΔΠῚΒ ΜΟΓΩΒ 1ῃ οἢ. 22, 4. δηα ἰὴ ΨἼ]]. 20, 
2. “ἃ Ἰαγρθ ργορογοη οἵ {π86 Ῥαγθα- 
ΤΙΔΠ 5. ὅθ [Π8 ποΐθβ {Π 6.6. 

1. Εοτ {π6 βχργθββίοη ἐπὶ πλεῖστον 
ἀνθρώπων, 566 ποῖθ ἴο 1]. 40, 7. 

2. πρὸ αὐτῶν ) "Ἐ6 Ρ] γα] ργοποῦη τοίθυβ 
ἴο ΒΟΙΠΘ 510 ἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ἃ8 τὰ τοῦ πολέ- 
μου, ΟΥ τὰ Πελοποννησίακα, ἃ5 νγν6 οἴξθη 
πα τΠ6 Ῥογβιδη ννὰῦ σ81166 τὰ Μηδικά. 
3: [μβοιῖο αἰΐοτα, ἀδύνατα, δι ηἀθπὶ οτη- 

πἴπο βθηϑιιπὶ ΘΗ οὶΐ : Βα μηδ ρ]5 ΤΠ πον α]- 
ἀθαπὶ (πέροίθ νϑίθυ Ἰϊπσιιοο.: Ατᾶςῶ, απ 
ΡΟ Ββι απ ὉΠ ῸΣ ΤΗΠογ 468, ΠΠΔΡῚΒ 
ΟΠ ΗΘ ΘΠ) 6556 ΟΥΘΠἸἀθγῖτη. ὅ1ο σογίθ 
1. 99..3 . 2. νομίσαντες δὲ οἱ στρατηγοὶ ἀδύ- 

νατα εἶναι πρός τε Περδίκκαν πολεμεῖν. 516 
Θ(Ἰ πη ΠῚ. 88,1. θέρους γὰρ δι᾿ ἀνυδρίαν 
ἀδύνατα ἦν ἐπιστρατεύειν. ἘΠῚ 4}}01}, Υ. 
14. 3. ὥστ᾽ ἀδύνατα ἐφαίνετο᾽ Δργείοις, καὶ 

᾿Αθηναίοις ἅ ἅμα πολεμεῖν. Νδο νϑῖῸ ᾿ἰβίο 
τἀ ηύααιπι ΠΟΙΗΪΠΘ ἴπ Ῥ]ΆΓΑ]: ΡΟ 8. αιιᾶ πὴ 
1Π Β'πρα]ατὶ 6] 80]οῖ, βθα παριτητέα 
Ἰπάοτη. ἀἴαιι ἐπιχειρητέα, ααΐη Θἔϊαπη, 
πλευστέα, ῬΓῸ παριτητέον, οἱ ἐπιχειρη- 

τέον, αἴηιια πλευστέον, αἸοϊῖ. ΞΤΈΡΗ. 
ΟἿ, γα Κθη. δὰ Επτὶρ. ΗἸΡΡΟΙΪ. Ρ. 203. 
ΚΚοβθη. δα ασθρου. ρ. 582. ΒΕΚκ. 

4. ὧν---πιστεῦσαι ξυμβαίνει) ΑΑ ὧν το- 
Ρεδίθηα ρτεροβιθϊο ἐξ, αὖ τποπαῖϊς ΟΠ ο- 
ἴεν ; δὰ Ἰθοηγϑ. Ῥ- 325. Οομπῖ: 1.928. 
παρὰ πόλεσιν αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν, 
Ἰ. 8. παρ᾽ αἷς. αὔτ Ἐπ. ΟἾΒΘΓΒ θέον ἴΠ6 
σοηϊῆνο ὧν ἴο σκοποῦντι, ἃπΠ ΟΥΠΘΥΒ 
ἀσαὶη [0 πιστεῦσαι; Ὀπΐ ποΙΠοΓ οὗ [Π688 
σΟΠΒ σι ΠΟ Π5 σδῃ, 1 {Π]ηἸκ, θ6 δατηθα. 
Καᾶρογ {8]πκ8 ἴΠαὐ ὧν 15 Ραΐ, ὈΥ ψΒαΐ 
15 Το ΠΟ Ά ΠΥ (16 ἃ [Π6 αἰἰγδοίίοη οἵ 1085 
ἀπίεοθάθηΐ τεκμηρίων, Ἰπβίοαα οἵ πὸ 86- 
ουβαῖνο ἃ, ν᾿ ΒΟ ἢ νου] πίτταν 6 τὸ- 
ααϊγοα Ὀγ {Π6 Ῥαυ!οῖρ]6 σκοποῦντι. (Ὁ]- 
160, π᾿ Πὶβ βθοοπᾶ βαϊοῃ, βθθιη8 ᾿πο]πρᾶ 
ἴο δορύ {Π18 Ἰαϑὲ θυ ρ]ηδίϊοη, νν ὨΙΟἢ 1η- 
(ρα 15 [η68 5β᾽πιρ]δβύ οἵ δηγ. 

ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντι) 'ΓΠ6 ΞοΠο- 
ἸΙαβῦ ἀηα ῬοΟρρο θχρ]αϊῃ Πθ86 ΨῬΟΓΒ. ἃ8 
ΒΙσ γἹηρ, “ αἰ Ἰββίτηθ ροσροηάογα." 1 
θεῖον ἐπαΐ {π6 Ἰηϊογργθίαιοη ρίνθη ὈΥ͂ 
ΠΟΥ ἴῃ 8. ἤγϑυ δαϊ!οη ννὰβ {Π6 {τπιθ 
ΟἿΘ, “480 νγϑὶῦ 418. τηῦρ]οἢ ἴῃ ἀδγ ΕῸγ- 
“ βομαηρ' ΖΓ ΟἸςρ  ΠΘηα,᾽ “ ροϊηρ δ 
““ἃ8. ᾺΥ ἃ8. ῬΟΒΕΙΌ]8 ἴῃ ΓΗ͂ Ἰπααῖγγ.ἢ 
Οὐομηραγο Ηεοτοάοῦαϑ ᾿νω τόχδι ὅσον 
μὲν ἡμεῖς ἀτρεκέως ἐπὶ μακρότατον οἷοί 

τ᾽ ἐγενόμεθα ἀκοῇ ἐξικέσθαι, πᾶν εἰρή- 
σεται. 

ἡ. μεταναστάσεις τε οὖσαι] ΘΌΡΡΙΥ φαί- 
νονταῖι. 

9. βιαζόμενοι ὑπό τινων ἀεὶ πλειόνων] 
(ὐΔΟΙ ἃ 115 αιϊσ Πα 116 τη ]ΟΥΘ. ΠΙΙΠΊΘΓΟ 
0805 ἱηναήογθηί. ΗΑ ΑΟΚ. 



ΞΓΕΡΑΦΗ ΣΤ ΑΙΣ 1. 2. 9 

’ ΄ ἊΝ ΕῚ Ἄ, » » »ῸΡν » ’; 

πλειόνων. τῆς γὰρ εμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ᾽ ἐπιμιγνύντες 2 
΄-“ ’ , Ἁ ΄- - ’ ,ὔ 

ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί 
, « “ “ χὰ » κι Ων ͵ ,ὕ 

τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῇν, καὶ περιουσίαν χρημάτων 
» ΕΣ παν “ Ἷ 2 ΕΝ « ͵ » πὰ 

οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γὴν φυτεύοντες, ἄδηλον ὃν ὁπότε τις ἐπελθὼν, 
Ν ΕῚ ͵7ὔ ΄ ΕΝ ΕΣ ἊΝ ᾿ ΄-“ » 

5 καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων, ἄλλος ἀφαιρήσεται, τῆς τε καθ 
, “ ΄“,΄ᾳἋἃχ « ,ὔ σῳ 

ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, 
᾽ ζω » ΄ Ν . Ἄς Ἃς " ,͵ ͵ 

οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι᾿ αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων 
5, 2 “ 5 ΄ Ἂ Α “-“ “- « 

ἴσχυον οὔτε τῇ ἀλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἢ3 
ΑΜ ρὸν Ν Ν “- ᾽ ΄ 53 χὰ “-“ 

ἀρίστη ἀεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ἣ τε νῦν 
7 ͵ὕ ᾿' ΝΥ ἈΝ 

το Θεσσαλία καλουμένη, καὶ Βοιωτία, Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ 
Ας 7 “ 2᾽΄ σ 3 ’΄ Ν " 

πλὴν ᾿Αρκαδίας, τῆς τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. διὰ γὰρ 4 
Ἂν, ΄“ “ ᾽ὔ 7 Ἷ ᾽ὔ’ 

ἀρετὴν γῆς αἵ τε δυνάμεις τισὶ μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις 
,ὔ τ , “ “«- Ἂν ᾽ὔ σι 

ἐνεποίουν ἐξ ὧν ἐφθείροντο, καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων μᾶλλον 
᾽ ,ὔ Ν᾽ ΄ ΕἸ ᾿ 5» ΄ 3 ως ΄ Χ Ξ: 

ἐπεβουλεύοντο. τὴν γοῦν ᾿Αττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ ὃ 
Ἁ, ,ὔ , 5 ΒΩ 57 - » Ν 

ἴ5 τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἀνθρωποι ῳκοὺυν οἱ αυτοι 

Τ. ἐμπορείας 1. : ἀλλήλους Ι. 4. ἑαυτῶν ().8ἃ.6.. αὑτὴ ΠΙοηγβῖο Ρ. τύ9. ἀποζῆν 
ΒΈΙΕΙς. - κ. ἀτειχίστων ὄντων ἀφαιρήσεται ἃ. τε] οπι. [Ομ Υ 5118 Ρ. τύ5. καθ᾽ 
ἡμέραν οτη. [..Ὁ. 6. ἀναγκαίας ἴ. 7. ἀνίσταντο ἴ. σατη ΠΙΟΠνΒ1ο 1.1. χα] ἀπανίσταντο 
Ῥ. ὅοϑ5. 9. εἶχεν] ἐλάμβανεν Μαχιτηῖιβ ΤΥ ΤΙτ5 2. Ρ. 84. Πειβκ. 1ο. καλουμένη 
Θεσσαλία Υ. 12: ἐγγιγνόμεναι Α.Ε.Η.8.Ὁ. ὁ. γιγνόμεναι 6. γενόμεναι ἔ. (εζΕΥ] 
ἐγγινόμεναι. 14. ᾿Αττικὴν διὰ τὸ λεπτόγεων εἶναι ἀστασ. Μαχίπηαβ ]. 1. 15. λεπτό- 
γαιων Υ, οἱ] οπι. 1. 

3. ἀποζῆν] ΤῸ ρεΐ ἃ Ἰνίηρ ζγοηι. ΤῸ 
1ν οπ. 

4. ἄδηλον ὃν) (ὐοΠΊρΆΓ6 ἃ 5Ἰ τη ]Ὰ7 Θ0Π- 
βίσιιοίοη ἴῃ [ἰνν, Ψ 111. 17. ΑἸΘΧΑΠαΕΘΧΥ, 
Ἰποουΐατη απ 6 οὨ] αΓιι8, ρᾶΟ ΘΠ ΟΠ 
Ἐοιπαπὶβ ἔθοϊέ. 

9. ἥ τε νῦν Θεσσαλία καλουμένη) ὅ668 
Ηοτοδος. ΠΕΣ 16, 6. Θεσσαλοὶ ἦλθον 
ἐκ Θεσπρωτῶν, οἰκήσοντες γῆν τὴν Αἰο- 

λίδα, τήνπερ͵ νῦν ἐκτέαται. 
14. ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον---οὖσαν] ΤῊΘ 

ΞΟΠ] Ἰαβί ἀηα Ό]]ου, ἴῃ ΗΪ5 ἤτοι βαποη, 
ΘΧρίδιη {Π158 ὈῪ σοηβι ἀθυϊηρ οὖσαν ἴο μ6 
τι564 ᾿Ἰηβίθδα οὗ εἶναι. ΓΠΕΓα του] ΤΠ 6 πη 
θ6 ἃ οσοηξαβιοη Βείνν 6 ἱμῸ αἰβπος 

ι ΟΝ οἵ ΘΧργεββίοῃ, ἐκ τοῦ---ἀστασία- 
ΘΕΌΣ εἶναι, δα τὴν γοῦν ᾿Αττικὴν---ἀστα- 

σίαστον οὖσαν, Ἰδανὶπρ ουΐ ἐκ τοῦ. (παρ. 
ποίεβ το ΤΥ. 63,10. Ὁ. 7.3. Βα: 1 ΒΘΕΓῚ8 
Ῥοίίου το (8 Κα ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἃ5 ἃ 
Β]Π0716 ΘΧΡΓΘΕΒΊΟΗ, 80 {Παΐ τὸ ἐπὶ πλεῖστον 
ΒΒοι]α 6 ιβεα 88 ἃ βυθβίαηϊνο, 45 τὸ 

παρὰ πολὺ ἴῃ 11]. 80, 6. ΟΥ̓ τὸ ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ ““{Παὖ τ᾽ Π10}} σΘΏΘΓΆ]]Υ ΠΑΡΡΘΠΒ,᾽ 
ἴῃ Ασιβίοι!θ. ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον Μ1}} 
{Π6Π ΒΙρ ΠΥ, ἃ5 ῬΠΔνΟΥΙΠτ5. Ἰπίογρτοίθα 
1, ἀνέκαθεν ; ““ ἴτοτη {Π6 τοιηοίοθβί ρε- 
ἘΥΟ ΠΣ 

διὰ τὸ λεπτόγεων] Εἶγαΐ ΘηΪΠῚ 50] ΠΠῚ 
ΑὐΠσαπη ΡΆΓΙΠῚ ἘΡΘΓ: ᾿Ρ81 ἀδραγοὶ 
νἱοῖδ, 41181}18 ΠΟΠΊΪΠΙΠῚ ΡΔΙΙΡΘΓΊΙΩ : 
ἰοΐα νἱΐθβ. σαῖ]ο δαβίσιοία εὖ "ρθη. 
γιά ΟὐβααΡ. Απιμηδάνοσβ. ἴθ ΑἴΠο- 
ΠΕΘΙΠΊ, Ρᾶρ. 095. Ηυὐρ5. Ετ 5680]. 
Ατιβίορῃ. Ασθδγη. ν. 75. οἵ ἄν. 122. 
ΨιαδίαΣ δδπιὶ 60 τΈΒΡΊΘ σα [μιοϊδη. ἔῃ - 
ἕοπη. Ραΐγ. Ρ. 480... Ααάα. ϑραπῇῃ. δα 
Ψυϊαη. Οταῦ. 1. Ρ. γ78. εὖ δὰ Ασιβίορῃ. 
Νυῦ. ν. 208. Ὀυκ. 

15- ᾧκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί Ηεγοαοί. 1]. 

τότ, 6. ᾽᾿Ἐόντες ᾿Αθηναῖοι, --ἀρχαιότατον 
μὲν ἔθνος παρεχόμενοι, μοῦνοι δὲ ἐόντες 
οὐ μετανάσται Ἑλλήνων. Η 08. 

Β2 



4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

᾿νΐ ἐν ’ ΄ ΄σ- ᾿, » ᾽ ᾿ώ ’ ᾿ ὃ Ἂν 

6 ἀεί. καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ ἐλάχιστον ἐστι, δια 
3 7, ᾿ Ν "7 Ἄ Ἔ » » ΄ Η ᾿ ν “ 

τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι: ἐκ γὰρ τῆς 
« « ΄ ΩΝ ΄ » ΄, 3 .9 

ἄλλης ᾿Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ᾽ ᾿Αθη- 
, « 7 « ͵ Ἃ ᾽ ΄ὔ ᾿ “ 

ναίους οἱ δυνατώτατοι, ὡς βέβαιον ὃν, ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται 
΄ » Κλ 5ῸΝ “- ΄, "΄ » , ΝΡ 

γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἐτι ἐποίησαν πλήθει 5 
᾽ “ ᾽ « ᾽ 

ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς ᾿Ιωνίαν ὕστερον, ὡς οὐχ 

ΠΠ. δηλοῖ 
᾽ Ν 7 ΄-“ ἴω ᾿ Ἂ » σ Ν ιν 

δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ἀσθένειαν οὐχ ἥκιστα᾽ πρὸ γὰρ 

ε “ ΕΣ πο ἢ “ ᾽ 7, ».“- 7 

ἐικανὴφς ουσὴς ΤῊΝ Αττικῆς, ατοικιὰας ἐξέπεμψαν. 

σ΄ “͵η͵ἾἌ4 1“. ͵ ΄ ΄“ 

τῶν Τρωϊκῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ ἐργασαμένη 
« Ν -“ ’ »ῸΝ “ “ 

2 ον μβαὰ πὸ ονη ἢ Βιλλὰς, δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο το 
ἴῃ ΘΟΠΊΠΊΟΣ ἴΠ8 ΥΘΙῪ 

ΠᾶΠῚΘ οὗ ΟΥ̓ κ8. ΟΥ 

ἩδΙ]Θμΐδ 8. 

3 » ἃς 

ξύμπασά πω εἶχεν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ “Βλληνος 
- 3 Ν ᾿έ 5ῸᾺΝ 53 ε Δ ΕΝ, 

τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ ἐπί- 
3 Ν 7 Ἂς ὋΝ 

κλησις αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ ἄλλα τε καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ 
΄“ ᾽ « “ Χ ,ὔ Α “ Ν 

πλεῖστον ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι, Ἑίλληνος δὲ 

2. ἀποικίας α.Ο.Ὀ.4.1. εἴ γρ. Θ. 43. ἄλλης] οηι. 6. 
βεβαίως 1. 

9- εἰργασμένη ἃ. 
18. κατὰ] καὶ τὰ Η. 

οἴῃ. Ν. 
οὔῇ. ΡΓ. δ. 

καὶ πάνυ] ΟΠ. ἃ. 

ὃν] οΠ1. ὈΓ. δ. 

1. καὶ παράδειγμα--αὐξηθῆναι) 'ΓΠ6 Β6η88 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο Ὀ6, ““Δηα {Π]15 15. ΠῸ 1ποοη8]- 
κε (ΘΓ 16. Θχαιηρ]6 οὗ τὴν δβίαϊοιηθηΐ, 
“ (Παΐ 10 ννὰβ οὐνἱηρ ἴο [Π6 τηϊρταί! 0 8 
“(ΠαὉῦ τθθοθ ἴῃ ἰ(8. Οἴου ρατίβ αἸὰ 
““ ηοῦ [Ὠσῖνα δα }}Υ, [οΥ, ἴῃ ΕΚ τηδη- 
““ ηρ6γ,} νἢ Αὐοα. [Ὁ 15. Δ ΘΧΘΙΏΡΙΘ, 
“1 8γΥ, οὗ 115 βἰαἰοιηθηΐ, {Πα 811] {Π088 
“ν ΠΟ ψγογ6 ἀσίνθη ουΐ ἔγοπὶ {Π6 τοδί οὗ 
“Οὐθθοθ ἴοοκΚ τοῆῖιρο ἴῃ Αἰΐσα, δηᾶ 
“χηδᾶθ [Παῦ ΘΟΙΠΙΓΥ ΘΑΥν ΡΟραοιιβ.᾽ 
Ατὔοα θδοαπηθ ΡΟρΡ]οι5 θθοδιι86 Γορθο8 
{τοτὲ ΟΥΠΘΥ οοιιηΐγ]θβ Ποοκεα {π| Ποὺ, 
αἰἰταοίθα ὈΥ ᾿ζ5. ΒΘΟυΓΥ : [18 βοτὰ 
ἃ ῬΓΘΒΕΠΊρΡίΟΠ {παῦ 1ἴ ΟἴΠΘΥ Οἰτ165. πα 
ΘΠ]οΥ ἃ δ Θατ8] βρουγν, ἀπ Πα 
ποῖ Ὀθθὴ 80. ΘΟ Π18}}ν ΟΠδηρίηρ {Π6]1 
1Π ΠΑ 1 αηΐ8, [ΠΘῪ ἴοο πηϊρῦ μᾶνα ἐΠσῖνθη 
ἃ8. 06] δ8 Αἰΐοα. “}6 λόγος, ΟΥ̓ 
βίαιθιηθηΐ, ἴὸ ψνμ]οἢ ΒΟ 1465 Πθτθ 
Τοίουβ, πα Ὀθθὴ ρίνθῃ θαυ] θΓ ἴῃ {Π6 
ΟΠαρίοσ, ἴῃ {Π6 τνουτάβ, οὐ χαλεπῶς ἀπα- 
νίσταντο, καὶ δι’ αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων 
ἴσχυον, οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. 

“ΓΘ βθοοηα ϑοΠο δὲ ρῖνθβ [Π6 ἀθονα 
Ἰηςογργθία!οη. ἴῃ Π6 πιαῖη, ὑΠοιρ ἢ ἢ6 
πη ογβία 8 [Π6 λόγος, ΟΥ Βἰαϊοηηθηΐ, γ6- 
[ογγθὰ ἴο, γάμον αἰ ἤδυθηθ]ν. ΗΒ νου 8 
ΔΓ, Σημεῖον δέ μοι Ἐ Ἐ Ἐ τὸ τὴν «Ἑλλάδα 

11. πως ΝΙ͂,. εἴ γρ. ἃ. 
καὶ ΑΙ πη βιτ5 ἀ6 Η 6]]6η]βῦ. Ρ. 274 οὖ 282. 

οἷ ἢ Ὁ. 

5. γενόμενοι ΝΟΥ͂, 

4. οἱ δυνατώτατοι 
8. ἀσθένειαν 

Τ2. καὶ] ομῃ. ἃ. 

κατὰ τὰ ἄλλα αὐτῆς μέρη μὴ ὁμοίως τῇ 
᾿Αττικῇ αὐξηθῆναι. "ΓΒ. ἢΘ ἄρτθθβ ἴῃ 
1Π6 τηδῖῃ ροϊηῖ, {παῦ ““ατϑθοθ,᾽ τὴν 
Ἑλλάδα, ἰδ {πΠ6 Βαθ]θος οἵ [π6 νϑὺῦ 
αὐξηθῆναι, ἀπ {Παΐ ἐς τὰ ἄλλα 8 ἴο 6 
{γα ηβ]αίθα, ““1ἢ 15. ΟΥΠΟΥ ραγίβ." Οϑ8ι- 
ὉΠ ΔοΥ᾽ 5 ποΐρ, ἴῃ {Π6 Εταηκίονιὶ ΤΠπον- 
αἸ468, 1830, ἄρΎΘ68. ΤΊΠΟΤΕ. ΘΠΓΓΟΙΥ ἢ 
γνγηαῦ μὰ θθθὴ ρίνθῃ ἃῦονθ. ὈῬΌρρο 
δηα (ΟΠ1ον. νοῦ] βίσῖκα οὐδ ἐς, απᾶ 
ππαουβίαηα τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι 
ἃ8 ΤΠ Π]ηρ' τὰ ἄλλα τῆς Ἑλλάδος. 'ΓΠΘΙΓ 
ΒΘη886. οἵ [πΠ6 Ρᾶββᾶρθ ἰ8 {πϑγϑίοσθ [Π6 
ΒΔ ΠῚΘ 85. ΤΉ]16. 

5. ἀπὸ παλαιοῦ] Ια. Ῥεθῦ. [μ6ρ΄. Αἰ. 
Ρ- τ8ο: συ: 

11. τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος----Ἕλληνος δὲ 
κιτ. Χ.] Ὑννο Ρϑυοβ ἅτ Ποσ αἰβίη- 
συΐϊθηρα ; τΠ6 ἢγβε. Ὀοίογθ [Π6. θἰτ ἢ οὗ 
Ἠ]]θ πη, θη τη6 ΠΗ ο]]θ μα πᾶπηθ Ππαὰ 
ΘΟΠΒΘΟΙΘΗΠΥ ΠΟ οχἰβίθηοθ δ 8]}; {Π6 
βϑοοπα ψῃθη Π ]]θὴ ἀπα {Π6 οἴ Ὶ ΟΠ Ἰο β 
οἵ ὨΪ8. τὰ μδα Ὀθθη οα]]6α ἴπ Ὀγ αἰἴ- 
[ογθηΐ βίαϊθβ ἴο αϑϑιβύ ἔῃθτη ἀραϊηβύ ὉΠ ΘΓ 
ΘΠΘΙΊΪ65, ἃ πα ὈΥ Γαγππρ' Ργούθοίοη ᾿πίο 
ἀοτηϊπίοη, ἧκ6 {η6 ϑαχοηβ ἴῃ Βυϊίαϊη, 
᾿ιαα σοτητηπηἸοαϊθα {Π6ῚΓ ΠΆΤηΘ ΝΘΓΥ 6Χχ- 
[θηΒΙν ον ἴο [Π6 ῬΘΟΡ]Θ ὑνμοτὰ {πον μά 
σΟΠαμοιϑά. 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α. 11. 3. ὄ 
ς κ “-“ , ᾿ ὦ πὰ ΡΝ “ , » ’ ον Ά 
καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φθιώτιδι ἰσχυσάντων, καὶ ἐπα- 

ον » Ἷ, Ν ΕΣ ’ ’ 

γομένων αὐτοὺς ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, καθ᾽ ἑκά- 
ἈΝ » ων ε ,ὔ ΄σ ΄σ- “« » 

στους μὲν ἤδη Τῇ ομιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι ᾿Ὦλληνας, οὐ 
΄΄. Ν᾿ » 7 “ » ΄“ 

μέντοι πολλοῦ γε χρονου ηδύυνατο καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι, 
. “ δὲ Δ “Θ Ἃ λλῶ Νὴ ΄ ΟἽ ὰ Ν 

5 τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα μηρος᾽ πολλῷ γαρ ὕστερον ετι καὶ 3 
“- “. ΄΄. ἿᾺ ΕῚ ΄ι ἈΝ 7 3 , 

τῶν 'Τρωϊκῶν γενόμενος οὐδαμοῦ τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, 
Ν ᾿Ν ᾿ 2 » ἴω ͵ Ὡ 

οὐδ᾽ ἄλλους ἢ τοὺς μετ᾽ ᾿Αχιλλέως ἐκ τῆς Φθιώτιδος, οἵπερ 
΄σ Ν» 53 Χ Ν 3 ΄σ ) Ν 

καὶ πρῶτοι “Ἕλληνες ἦσαν, Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ 
Ν ΄- » Ν 3 Ν ΄ 

᾿Αργείους καὶ ᾿Αχαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβαρους 
Ν ἂν Ἂ ἘἾ Ἂ Ν ΄σ 7 » 

ιο εἴρηκε, διὰ τὸ μηδὲ “Ἑλληνάς πω, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἀντίπαλον ἐς 
ΩΝ Ε ΕῚ ,ὔ ᾿ . 3 « -“ “ Ἀ 

ἐν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι. οἱ δ᾽ οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ 5 

1. φθιωτίᾳ Α.Β.Β.ἐ.α.Η.1.4.ν.ἢ. 
Οτη. 6. 
ἐδύνατο Υ ἴ. 
(0611. ΒΕΚΚ. οπι. 1. 
οὕτως τοὺς ΒοΙΒ ΚΙ 5. 
φθιωτίας ἃ. 9. ἀντικαλεῖ 1. 
ΕῚ ,ὔ » 

ἀντίπαλον εἰς ἃ. 11. ὡς] οπη. 1. 

1. καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς] 1. 6. τῶν ἐν 
ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ἐπαγομένων τὸν Ἔλ- 
ληνα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ. (ὐοτηρ. Ν ΤΠ. 
44:1. ἐπικηρυκευομένων ἀπὸ τῶν δυνα- 
τωτάτων ἀνδρῶν. 

ἡ. Φθιώτιδος] 1. Ξὅ6Π0]. 44 1]. {. 505. 
εἰ ΠΠ. π΄. 595. εἴ Π᾽Ιοεραγομυτη Ρ. 22. Εὰ. 
Ητι8. Οοπίγα Νοβέτλιπ αἸβρείαί ἴσα θο 
8, 2370. εἴ 14,661. Α55. ὅδ ]τη85. 1. ἃ. 
Ῥ. 340. τοιπονεΐ θᾶ, ατι86 νϑΐθγθβ απ] τὴ 
Δανουββ Του] άθη αἰβριυίξανθγιηΐ. 
ΨΜεγβιιπη Ηοιηθεὶ, αθιὴ ἢἰς δαϊογ ἔὑπαγ- 
Ταΐοῦ (ἀγθθοιιβ εχ 1]. β΄. »8ο. βρυσίιτη 
6888. οἰ!) Π| 10] δαποίαί ρᾶγνιβ 6 ΠΟ] 1α- 
βίεβ. Εὖ 815 ϑδί γηδβ. 1. ἃ. Ρ. 355ο. υκ. 

9. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκα] Νοη 
ποραῦ πον 1465, γοζοιη βάρβαρος Πο- 
ΠΊΘΥΙ δοίαίθ οἵ {π|8886 οὖ ρβγθβρυὶηὶ (α]α 
Ἰηά!]οα586 : (1]. β΄. 867. Καρῶν βαρβαρο- 
φώνων,) ποραῦ ΘΔ) ΟἸΊΠ65 ΘΧίθγοβ, [Δ η- 
αυᾶτη Ε16]] 6 πῖθτι5 ΟΡ ΒΟβὶῦοβ, σοπρ] χϑτη 
6586. Ηλασκ. 

11. οἱ δ᾽ οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες) ΤῊΘ 
ΒΘὨΐΘΠ6Θ 18 ἃ ΤΘρΡΘΌ ΓΟ οἵ {Π6 ἀ5βθυ 0 ῃ 
αὖ 1Π6 Ὀορὶπηϊηρ οἵ [Π6 σμαρίοσ, πρὸ τῶν 
Τρωϊκῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ 
ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς. Υ͂μαΐ 5 {Ποτὲ ἡ 
Ἕλλάς, 5 πον οἱ ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες, 
ΔΠ 4 {Π6 ξΟ]]ΟννἸΠρ᾽ ὑγοΓ 48 ἃγ6 ἃ βοτί οὗ Δ 
ΘΧΡΙΔηδίΙοη οὗ {ΠῸ (θυ πη, νυ ]ο ἢ ΡΓΟΡΕΟΓΙΙΥ͂ 
ΒΡΘΔΚΙηρ᾽ 15 ΔΠ ΔΠΔΟΠχΟΠΪδη. 6 οοη- 

2. ὠφελίᾳ Βεκκ. 
4. πολλοῦ γε] γε πολλοῦ α.1. 

5. ὕστερον ἃ.Β.Ὲ ΕᾺΟ.Η ΤΩΝ Ο.ΡΟΝ 4.}.ς.4.6.8.η... Ηδδοὶς. Ῥορρο 
ὕστερος ΤΟΊ] (ἸΠΐοΓ ατιο5 . ἰεβίθ Βεκκ.). 
ὠνόμασεν Ἕλληνας Ατιρτιβδίιι5. ΜαΙΠΩΙ. 

1ο. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ] 1ῃ τηδΥρὶπθ ΡΟηΪΐ ἃ. 
κατὰ ] ΟἸη. ἃ. 

ἐς] καὶ ἃ. 4. μᾶλλον] 
ἠδύναντο ΥΕΟΘ ΠΕ] τηᾶπτι (ἃ : ΡΓ. Οτη. 

6. οὐδαμοῦ 
ἡ. φϑιώτιος 1. 

εις 

ΒΤ ΙΟΙΟη Πᾶ8. θΘΘη τηδο ουΐ αἸΠΈΓΘΠΕΪν 
Ὀν 16 αἰ Ἐτοπέ βαϊίοσβ. ΠΟΌΓΘΘ πια]ςο8 
10 το Ἀ6, οἱ δ᾽ οὖν ὡς ἕκαστοί τε κατὰ πό- 
λεις Ἑ ἃ κα καὶ ξύμπαντες ὕστερον, κλη- 
θέντες Ἕλληνες. ΑΠπα Πα {γδηβ]αΐθϑ 1ἱ 
{Ππ|5, “ΠΟβΘ βονϑῦαὶ σοΟΙηΓη ΙΠΙ|65 οὗ 
“ ῬΘΟΡΙΘ. βρθακίπρ' [Π6 βᾶπ6 ἰδηρτιαρε, 
“ΠΟ νγοτα {Π6η βθραγαίθὶν, ἀπα αἰίογ- 
κε γα 8. ΘΟ]]Θο νον, (8116 Η 6]]6Π 68." 
(ΟΠ]ῈΙ ἰγδηβ]αΐοβ, “ΗΙ ἸρΊῸΥ ΡΓῸ 86 
““ σαίΒα 6, 5ῖν 6 5π0 συ ]Β6 116. Τθτῆροτα οἵ 
“ἀπο6ο, Ἕλληνες οὐ ΟρρΙ!ἀδίπη, (χαοῦ- 
“ ποῦ ᾿πίου 856. 1Π06]]}] 6 8 1) οὐ. σα ποί] 
“ ροβίθα νοσδί!, δηΐθ “ Το] ηιι πὰ Ὀ6]]11ΠῚ 
“ Ὡ1Π1] ΘΟΠ]ΠΟἴ15. νἰτῖθτι8. ροββογιηΐ.᾽ἢ 
1510 ποῦ γδῦμου {Πι|5, “6 βενοσαὶ Ηε]- 
““ Ἰρῃ]ς. ΘΟΙΠΠΠΠΠ10165, [ΠΟ586 γνῆοὸ Ὀοΐἢ ἴῃ 
κε ΠΘῚΓ Βθραγδΐβ οἰ [165 ὑγουα δ ἢἤγϑβί οδ]]δα 
““ Ἠε]]θηἴΔΠ85, ἔγοτη Βρθακίηρ ἃ ΠΟΙΠΠΠΟἢ 
““ Ἠδ]]θημϊδη ἰαηριαρθ, ἀπ αἰουνναγ 5 
ΚΎγΟΓΘ ΟὨ]]6α 50. 88. {Π6 Πδιηθ οἵ [Π8 
“γ Π01]6. παίοη." ΤΗπον 65 ποίϊοη 
ΒΘΟΘΙῚΒ [0 Πᾶνα ὈΘ6η, ἴῃ ἀρτθοπηθηΐῦ ν] ἢ 
{παΐ οἵ Ἡοτοαοίιιβ, {παῦ τπΠ6 ΗΘ] ]Θ Δ Π5 
οατη6 ᾿ἰπΐο (ἀγθθοθ Ἰαΐθυ [Πὰη {Π6 Ῥο]αβ- 
ΘίδηΒ, ΔΠ6 ΒΡΟΪκΘ ἃ αἰ δγοηί Ἰαηρσιιαρο 
ἔγοπῃ {Π 6 : [Πα ἃ5. ΠῸῪ βργθαα {ΠῸπὶ- 
Β6Ιν 65. {ῃγοῸρ ἢ {Π6 οοπηΐτν, [Π6 Ρε]αβ- 
Βἰδη ΟΥ ΟἹ ᾿ῃΠΔὈ]ζαπΐβ ἴῃ {Π6 βθνθγαὶ 
ΟἸ65 νῇθτο {πΠ6 ΗΠ ]]Θ ΙΔ ἢ 5. βοι 16, θ6- 
οάτηθ Η6]]ΘηἸΖοα ἴῃ Ἰαηρτιαρο, ἀηαὶ {Πιι5 



6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ᾿ 

πόλεις τε, ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν, καὶ ξύμπαντες ὕστερον 
΄, 5»Ὸλ Ν ῳ»"» [4 ἃ. Ἶ φα. εἦξὰ ᾿ κ δ Ἀπ τ Θϑ' Ἂ 

κληθέντες, οὐδὲν πρὸ τῶν 'Γρωϊκῶν δι’ ἀσθένειαν καὶ ἀμιξίαν 
» » , 5, Ν Χ ͵ 

6 ἀλλήλων ἀθρόοι ἔπραξαν. ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν στρατείαν 

θαλάσσῃ ἤδη πλείω χρώμενοι ξυνῆλθον. 

ΤΠ ἢτβέ θοαὶ πηΐηρ οὗ 

οἰν! ΠἸχαῖϊϊοπ πὰ8 {18 

τεῖρῃι οὗ ΜΙποβ, Εὶπδ' 

οὗ Οτγοῖθ, ὙΠῸ δοααϊγραᾶ 

8 ΠΑΥᾺῚ] ΡΟΥΟΓ, πα 

οἰδαγοᾶ {πῃ ΖἜβοδῃ οἵ 

Ῥ γαίθβ. 

ΙΝ. Μίνως γὰρ 

“-“ ΄- « “ ΄ Ἄν, κῆς ς.: 

καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλασσης ἐπὶ πλεῖ- 
» ’ὔ Ν ΄ι ’ » 3 ,ὔ 

στον ἐκράτησε, καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ 
Ν “ “ 7 » ΄ 

τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, 
“- ᾽ ψ, Ν Χ ςε “ ΄ « 

Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγε- 
, ᾽ "ἢ Ε ΓΑ Ν « 4. 7 ᾿ 

μόνας ἐγκαταστησας" τὸ τε λῃστικον, ὡς εἰκὸς, καθῆρει εκ 

τῆς θαλάσσης ἐφ᾽ ὅσον ἠδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον 
ἊΝ » “ 

ἰιενᾶι αυὐτῳ. 

το τε] οτῇ. (ἃ. 
ῴφωνοι ἦσαν ἀλλήλοις ξυνίεσαν Ὁ. 

Υ. οἱ γὰρ Ἕλληνες τὸ πάλαι, καὶ τῶν βαρβά- 

ἀλλήλων ξυνίεσαν] ἀλλήλων ὁμόφωνοι ἦ ἦσαν ξυνίεσαν 1,..Ο. ὁμό- 
ἀλλήλων ὁμόφρονοι ἦσαν ἀλλήλοις ξυνίεσαν Ῥ: 

ἀλλήλων ξυνήεσαν 8.4.1. εἴ σοΓΓΘΟίτΒ Εὖς ξυνήεσαν οἴϊατπη «86. Τ᾿ ἀΒδΠτΙ5, Θσα] 15 Ἰϑοῖῖο- 
Π6Β οὗ σουγθοῦοπθβ ΔΙαΙπδο ἸΠΠΟΡΟΠΘΗΒΙ Δα βουϊρίαβ δα ΑἸέθυαβ. 

4. πλείω Α.Β.ΕΕΙ ΘΟ Ἢ ΠΝ.6.Ε ἢ. οἵ ργ. ρ. 
πλείω ῬοΟΡρο. (ἀοε]]οσ. ΒΚ. 

παλαιώτατος Ἡ. 

ἈΡΒ Ρ, 
4ιο5 ἃ. ΒΕΚκΚ.). 
λαιότατος (.1.1.,.0..4.ς.ἅ. 

τόπου νῦν τὸ πλεῖστον. ἐπὶ πλεῖστον Εἰ. 

στων] οἴη. ἃ. 0. ἡγεμονίας Β. 
ρει 1 ΡῈ 11. ἐδύνατο ΝΟΥ. 

Ῥδοαπιδ Πςα]]6 4 150 Ηδ]]θπἰδη5 : {Ππαΐ {Πτ|8 
{Π6γ6 γΟΓΘ ἃ ρσγθαῦ τηδηῪ ΟἸΓ165 οἵ ΗεἸ- 
Ἰθηϊαπβ; Ὀὰΐ τΠαῷ 88. ΠδΙΟΠΔ] ΠΆΠΊ65 
1Πο86 οἵ Αὐρίῖνοβ, ᾿ϑαηδδηβ, ὅζο. ὑνΈῦΘ 
τηοτθ Ρτοναϊθηΐ, 80 [πα΄ {π6 ΗΘ] ΠΙδ 8 
γνΟ ἃ 64}} {Πθιηβοῖνοβ Η 6] ΙΔ Π8 ἃ8. ἴο 
{Ποὶγ οἰτθ5, θαΐ Αὐρῖνϑβ ΟΥὁ ΑοΠῖδη8, ἃ85 
ἴο {Ποῖ παΐϊοη. Αἰουνναγβ {Π18. ν᾽ὰ8 
γτονευβοά ; Αὐρῖν δῃᾶ Αοπαίδη ἀθηοίθα 
ΘΔ οἷ ἃ ῬΑ ΓΙ ΟΌΪΑ ΡΘΟΡΙΘ, ἀπ Ηβ]]δπίδη 
ννὰβ 16 Πδη6 ΔρΡρ]Ι6α (ο ἴΠ6 παίϊοη. 
6 σϑθὰὶ οὐἱσίῃ ἀπα ν]οϊβϑιπθ5. οἵ 8]]} 
{Π6856 ΠΆΠΊΘΒ ΓΘ ἃ ΨΘΥΥ ΟἸΠγθηΐ ατιθ8- 
(0 ; ̓πῖο νυν ]Οἢ {Π18 νου ποῦ Ὁ6 1Π6 
ΡΙασθ ἴο θηΐθσ, θυθὴ 1 1 ὑνϑσθ ῬΟββιΌ]6 
ἴ0 ἀἰθύθυ πη πο 1Ὁ Βα ΙΒ ΔοτΟΥΊ]γ. 

3. ἀλλὰ καὶ ταύτην---ξυνῆλθον] ναῦν 
ΜΚ ΎΠΘγ ΟἾΪΥ πηϊτο ἴῃ {Π6 Θχρθαϊοη 
“ ἀραϊηδὶ ΤΟΥ Ὀδοαιιβθ {ΠΟΥ τνοτο ὈΥ 
“(18 {{π|60 ὈΘΟΟΤῚΘ ΤΠΟΓΟ [ἀΠ}}} 181 ΤΠ Δ ἢ 
“ ξουπηθγ]ν ΜΓ {Π|6 5θὰ.᾽ 

4. Μίνως γὰρ---ναυτικὸν ἐκτήσατο] 
Οομηραγο ΗΠ γοάοί, 1. 171,2. Ηἰ 5ίαΐϊο- 
τηθηΐ τηᾶγ ὃ6. τϑοοπο] θὰ τυ {Παὶ οὗ 
Πα ν ἀἸ46 5. 485. [Ο]]ονν 5: ΜΊποβ. ἀναὶ]οα 
[ἰτηβο} οὐ [18 πανὶ βΌνΟΥ 0 ΘΟὨΠ ΠΟΥ 

το. λῃστρικὸν (.1.Ν.Ὸ.ὈΡ.8.ς.4.6.8.1. 
τοῦ] τὸ ἃ. 

3. στρατιὰν 

τὰ πλείω το]ϊαα] (Ἰπίογ 
ἐξῆλθον Θ. μηνὸς ἅ. 5. πα- 

6. νῦν] οἵη. Ὀ. θαλάσσης. ἐπὶ 
ἐπὶ πλεῖστον] οτη. ἃ. 8. τῶν πλεί- 

καθαί- 

[Πη6 Ογοϊααθβ, νυν] ἢ τγοσα {π6η ᾿ηΠα Ἰοα 
Ὀγ Οαταηβ. ΟΥ̓ {π86 σοπαιογθα ρθορὶθ 
ΒΟΙῚΘ ΜΈΓ ΘΧΡΕΙ]Θα, ἀπα {Π6 τοβῦ πηϊθα 
νΊ ἢ ἃ ΘΟΙΟΩΥ οἵ Οτθίδη βϑίι]ουβ, ὑνποῖη 
ΜΙπο5 βϑηΐ ἴο βθοῖσθ ἢΪ8 Δα ΠΟΥ Υ ἴῃ ΠῚ5 
ΠΘῸ οοΠαποβίβ. Βαΐ Ἰηβίθδα οἵ {τϑαιην; 
[Π6 οἹα (ὑἀυίαῃ Ἰη ΠΑ Γαΐ 5 ἃ8. Δ ἸΠΓΘΤΊΟΥ 
πα βυθ]θοῖ τὰσθ, ΜΊποβ ὑγθαῖθ {Πθιὴ 
ΕΚ 8 Οὐ ΡΘΟΡΙΘ: ππροβθα πὸ {τὶ- 
Ῥαΐθ ἀροῦ {Π6πὴ, {παῦ 158, 6. δ]]Ἱοννοά 
[Π6πὴ ἴο τϑίαϊῃ {πον Ια πΠ8. 1η {Ποὶν ον ἢ 
τρηῦ; ἀηα ποῖ ἃ8 Βο]άϊηρσ ππῆθυ 1Π6 
Κιηρ,, ἀπα {Πϑγθίοστο ραυπρ πὴ {{{ΠῸ5 οὗ 
16 φῥγοάᾳποθ; πα θιηρὶουθα {Πθπὴ ψ] ἢ 
Ὠ5. Οὐ ΟΥθίδηβ ἃ8. ἃ βουΐ οἵ 800] πᾶ- 
νΑ]65 ἴῃ νγὰγ. Αὖ ἃ Ἰαΐθυ ρουϊοα {Π8 9)0- 
τὰ ἀπ ΤΟῃΐδη ΘΟ]ΟΠΪ 68 οἴ δοῖθα ἃ ΠΟΤ 8 
σΟΠΊΡ]οῖθ τϑνο]αὐϊοη ἴῃ [Π6 Ογοϊαί θα, Ὀγ 
ΘΧΕΓΡΑΙηρ 80. ἰᾶγτρθ ἃ πυχηῦον οἵ {Π8 
οἰ Ἰπ Πα τα ηΐβ, ἃ8. [0 ἀθβίτου ἴῃ ἃ ἴοιν 
ΥΘαΓΒ. 811 ΤΣ Π Ϊ 8 Οἵ {ἢ θη ἃ85 ἃ αἰβει ποῦ 
ΡΘΟΡ]Θ νυ] ἢ ἃ αἰδῦποῦ Ἰαηρτιαρθ. 

το. καθήρει] (ὐοηῇ. [ΟΡ Θοἰς. ΡΣ γΙΟἢ. 
Ῥ. 242. Ῥ]αίο Μβϑῃδχθρῃ. Ρ. 201, 9. δά. 
Βοιοη. Βεκκ. 

- » “ ͵ ΝΥ » ͵ 

παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐΚΤΉσατοΟ, 5 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1.4--ὅ. γ 

Ῥὸτ Ἀποίοπεν τοῦθ οα  ρὼΨ Οἵ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ παραθαλάσσιοι καὶ 
ΠΑ ΡΙΓΔΟΥ Ργουδι]οᾶ : 

ΘΥΟΓΥΠΟΓΟ; ἢ {πὸ 

8685, ΔΠᾷ ἴπ {Π6 πιδὶη- 

Ἰαπᾶ οὗ ἄτεθοθ. 
Δ ’ » ΄σ » ΄“ 3 ’ὔ ᾽ὔ’ 

λῃστείαν, ἡγουμένων ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυνατωτάτων κέρδους 

σ“ ’, Ξ » δ ἐν “ 

ὅσοι νήσους εἶχον, ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον πε- 
΄ » ’ ’ὔ Ἂς 

ραιοῦσθαι ναυσὶν ἐπ᾽ ἀλλήλους, ἐτράποντο πρὸς 

΄σ ὔ 3 “ [χά Ν “ ΕῚ ". ΄“- δι ν 

φτοῦ σφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖς ἀσθενέσι τροφῆς" καὶ 
͵,ὔ , » ὔ Ν ζ΄ ᾽ 

προσπίπτοντες πόλεσιν ἀτειχίστοις καὶ κατὰ κώμας οἰκουμέ- 
“ Ἀ Χχ - - , 3 “ 3 “ 

ναις ἥρπαζον, καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο, 
» 3 ΄ ᾽ ΄ ΄ ποτ ὴς « 3 ἵ ΄, 

οὐκ ἔχοντός πω αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος δέ τι 
Ζ ΄“ “-“ ν᾿ “ » χω Ἁ ΒΩ 

καὶ δόξης μᾶλλον. δηλοῦσι δὲ τῶν τε ἡπειρωτῶν τινες εἐτι32 
“πῆ Ὁ ,ὔ ΄ “ “ Ν ΄ ᾿, “ 

το αὶ νῦν, οἷς κόσμος καλῶς τοῦτο δρᾷν, καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν 
΄ Ν ’, “ ΄ ΄ « 

ποιητῶν τὰς πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ομοίως 
΄σ ἴ 7] - ’ ᾽ 

ἐρωτῶντες, εἰ λῃσταί εἰσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνθάνονται ἀπαξι- 
,ὔ Ἀ ὟΡ κὰ 5. 13 δὰ " ἔγον τ » » " 

ούντων τὸ ἔργον, οἷς τ᾽ ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζόντων. 
: Ν “ » ΄ μὴ ’,ὔ “ 

ἐληϊζοντο δὲ καὶ κατ᾽ ἤπειρον ἀλλήλους. καὶ μέχρι τοῦδε 3 
ἈΝ “ ’ὔ, ΄σ “ , ἥδ ’ 

τ’ πολλὰ τῆς Βλλάδος τῷ παλαιῷ τρόπῳ νέμεται, περί τε Λο- 
Ν Χ , " ν ἥκῃ Α 

κροὺς τοὺς ᾿᾽Οζόλας καὶ Αἰτωλοὺς καὶ ᾿Ακαρνᾶνας καὶ τὴν 
, “Α Γ “ , “- » ΄, 

ταύτῃ ἤπειρον. τὸ τε σιδηροφορεῖσθαι τούτοις τοῖς ἡπειρὼ- 4 
» ΩΥ ἴω “ “ς » Α “ δ᾿ 

ταις ἀπὸ τῆς παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκε. Υ]Ι. πᾶσα γαρ 

1. οἵ τε] ὅσοι ἃ. 2. μᾶλλον] οτη. ἃ. . ἐπ᾽ πρὸς ἃ. 5. αὐτῶν Α.Β.ΕΕ, 
ΗΤ,Ν.Ο. οἵα. 1.6. αὑτῶν οεἰετϊ εἰ ΒΕΚΚ. αὐτῶν Ηδδοκ. Ρορρο. (106]]. ΒΕΚΚ. ἴῃ 
Ἑάὰ. τηΐη. εἵνεκα ἴ,. 6. οἰκουμένας Ἐ. η. τὸν] τὸ {ΠΝ .ἃ.6. τ. α. οἵ 
γρ. Ὁ. πλεῖστον πόρον τοῦ Ῥ. 8. οπιηΐα ροβύ οὐκ ἀβατ| δα νευῦθᾶ τὰ πρὸ 
αὐτῆς δῇ ἔπη. σΔΡ. 9. ΟΠ. 1. πω] που 6. δ. τούτου] οἴη. ἃ. 9. δόξης] 
τιμῆς Ῥ.Ο. 1ο. καλὸς ΒΕ. δρᾶν ΒΕΚΚ. 12. ὑπαξιούντων Ἀ. 12. εἰδέναι] 
ΟΙΏ. ἃ. 14. τοῦδε τὰ πολλὰ ἴ. 17. ταύτης Θ. ταύτην 1. 

Ἁ , “ ᾽ 

6. πόλεσιν---κατὰ κώμας οἰκουμέναις 43, 3. Ἰθιααα Βεση. υκ. 
Οομηρ. ς. το, 2. πα 111. 94. 4. ΔΗΥ 50- 
οἰδΐγ οὗ τηθὴ τὑπϊΐθα ἰορθίμου ἃ85. ΟΠ6 
ΘΟΙΠΙΠΟΏνγ ΑἸ ἢ ὉΠΑΘΥ {Π6 58 1η6 Ἰαυνβ, 15 
(8164 ἴῃ ατεεκ πόλις. Πα ἃ πόλις 
ΤΩΔΥ Β6 ἃ ΤῆθγΓ6 οΟ]]θούοη οἵ Πιυῖβ ἴῃ ἃ 
ζοτοϑῦ; Οὐ, πκ 1 δοθάξυηοη [56], ἃ 
ΒυΙΉΌΕΥ οἵ 5βίγαρο)ηρ Ὠοῖιβ685, ΠΏΘΗ- 
οἸοβθα ὈΥ νγ8}15, ἀπ ἔουτηϊηρ ὉΠϑγθίοτθ 
ΟἾΪΥ ἃ Ιαγρα ν]Π]αρσθ. 

1ο. οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν] Ἐχϑβίαΐ 
ἐββετηοηΐπτη ἀραὶ Ῥ]ΓΊΤΏΟΒ, ἹΠΊΡΓΊΠΠ]Β 
ψΕΓΟ ΔηΓ 158 πητιπὶ Ηοτηθσιιμι, ()ἀγ58. 
3,71. οἱ Ηγτηη. ΑΡο]]Ἰηἰβ 452. ἈὈ1 ϑοΠμο- 
Ἠαβίεβ : οὐκ ἄδοξον ἢν παρὰ τοῖς παλαιοῖς 
τὸ ληστείειν, ἀλλ᾽ ἔνδοξον. Ηυν5. Δα. 
Ἐπί. ἴπ Οάα. γ΄. Ρ. 1457. εὖ Τυβῆη. 

11. τὰς πύστεις---ἐρωτῶντες 1. 6. ἦπ- 
ἐθγγόσατο ξαοίοηέθβ, πιᾶτη ΠΟῚ 1Ρ51] ροθίξ 
Ἰηϊουτορσαηΐ, (1,1. ΕΠ. 

πύστεις] Ἰηΐοῦ ΤΒιογ. γλωττώδη 
ῬΟΠΪ 1645 ἴῃ περιωπή. ἐρώτησις ΘἰϊΆτη 
ΕΧΡΙ. Ηδβυοῃ. [). Ηδ]ῖο. Απί. 1. 81. εἰδέ- 
ναι κατὰ ΠΎΣΤΙΝ τοῦ τρέφοντος. ᾽ς 
ΜΗ. Ν αἴ!ο. ν. δαπάδτιη 46 ΤΠ ππογὰ. ᾧ. 29. 
ΕἸο58. πύσμα ροτοοπίαϊιο. ΕΠΤΙρ. Ε]θοῖτα 
όρο. ἢν μὲν ἔλθη ΠΥΣΤῚΣ εὐτυχὴς σέθεν, 
᾽Ολολύξεται πᾶν δῶμα. ἃ πεύσω πύστις, ἡ 
δι’ ἀκοῆς μάθησις. Ἐπιβίαίῃ. ἀα Οαγ58. α΄. 
Ὑ  Α55. 

τό. Αἰτωλοὺς] “4 10]1 οΟ]1π| ργεάομαβ. 
ῬοΙΥΌ. 4. 277. Υ ΑΒ8. 



8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

Βο ἐπδὲ ἐπ ασθοκβ ἴπ 

{058 ἀν 5 ΔΙΆ Β ΟΔΓ- 

Σὰ Δγ8, κ {Π6 

ΒΑΓ ΑΓΔ 5 οὗἨ [Π6 δ58 

οἵ Τπυονα 68. 
ἕξ ᾽’ὔ ΄ ] ΕῚ ΄-΄“ “ « 

“σαντο, ὥσπερ οἱ βάρβαροι. σημεῖον δ᾽ ἐστὶ ταῦτα τῆς λ- 

ἡ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς ἀφράκτους τε 
5 δ 3 ΄" ᾿ » ’ 

οἰκήσεις καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς παρ᾽ ἀλλήλους ἐφό- 

δους, καὶ ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ᾽ ὅπλων ἐποιή-- 

΄ ΕΣ σ , “ οΝ ἣν 5 ’, « ᾿ 

λάδος ἐτι οὕτω νεμόμενα τῶν ποτε καὶ ἐς πᾶντας ὁμοίων 5 
’ » ΄- ΄“΄ ἈΝ 5) ΄- , ᾽ 

4 διαιτημάτων. ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ ᾿Αθηναῖοι τὸν τε σίδηρον 
, Ν“" , “ ὃ , ὅ, Ὧν ΠΝ ΄, , 

κατέθεντο καὶ ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέ- 
5 ΄-“ “ 5 ΄ Ν Ν 

στησαν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων διὰ τὸ 
« 7 » ο “ 5 Ν “- Τὰ “-“ » ’ὔ 

ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνας τε λινοῦς ἐπαύ- 
- ἶ κ , »,ν ΄ » 

σαντο φοροῦντες καὶ χρυσῶν τεττίγων ἐνέρσει κρωβύλον ἀνα- 
,ὔ κ ᾽ ΡῚ κ πεῖς τὶ ψ 5... Ὁ ᾿ς. ἡπηε 2 Ἂ, 

δούμενοι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν ἀφ᾽ οὗ καὶ ᾿Ιώνων τοὺς 
᾽ὕ Ἀ Ν ᾿Ὶ » Ν Ν τς τ Υ 

πρεσβυτέρους κατὰ τὸ ξυγγενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη ἡ σκευὴ κα- 
΄ὔ , . 9 κ ἈΝ .5 Ν π , ΝΥ 

4τέσχε. μετρίᾳ δ᾽ αὖ ἐσθῆτι καὶ ἐς τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι 

4. ταῦτα] ἅττα ὟΝ γι{ϑηΌ 86}. ϑε]βεοῖ. Η]βῦ. 5. οὕτω ἔτι Ρ.Ε. καὶ] οτη. ἃ. 
ὁμοίως 1.6. 6. πρώτοις Υ. δὲ] μὲν Θ. τε. ἜὄἠΤἠ : τρυφερώτατον 1.ο. 
9. λινοὺς Α. λινους σ΄. το. ἐνέρσει Δ.Β.Ε. Ἐν οὲ ῬαυΊβΙ πὶ οτηπμδβ. ἐν ἕρσει ἃ. 
νι]ρὸ ἐν ἔρσει. ἐνέρσει ἘΜ4α. ΥΘΟΘΠΠΟΓΕΒ. κρώβυλον ἃ. κρωβύλων Α.Ε.ἃ.α. 
ἔν. οατα ὅοἢ. Αὐἰβίορῃ. (ΝᾺ. 980.) κρωβύλην Β. 12. ἐπὶ πολὺ αὕτη) αὕτη. ἐπὶ 
πολὺ ἴ. κατασκευὴ Δ.Β.Ρ.᾿.. παρασκευὴ 5. ἴπ Ε΄, Βραύπιτη τϑ]Ἰούπτη Ἰηΐθι" ἁγίϊοιι- 
Ἰυχη εἴ σκευή. 

6. ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ] Τὴ 58πι6 δχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΙ ΟΟΟγ8 ἀραϊη 1Π1]. 17, 1. 81, 6. 
ΠΕ: 24. 2. 586. Μαίμϊς, ἅτ. αταμι. 
δ. 280. Επρ΄. ἴγαπηβ. [{ 15 ΘΟ] ΠΠΟΠ]Υ ΘΧ- 
ΡΙαϊποα ὈΥ βαρροβίηρ {παᾶΐ {Π6 ἀδίϊνα 
οᾶδ86 οὗ {πΠ6 βιιρου]αίνα νου] 6 δα θα 
1 [Π6 βεπίθποθ νγϑσβ ρίνϑη αὖ [Ὁ]] Ἰθῃρίῃ, 
ἃ8 ἐν τοῖς πρώτοις πρῶτοι. ὅδε Κα ἀπο 5 
στ. τ. δ. 591. ποῖΐβ 2. 76], 444. 5. ἃ. 
ἴῃ 115 δοίτια] ἀβαρθ 1ζ 15 ἴο θ6 οοῃβι ἀθυθα 
8ἃ8. 0η6 ψογά, {κ {Π6 θχρυθϑβίοη ἔστιν 
οἵ; ΙῸΓ 1 18 ἕο Ῥ6 ποίβα τῃδῇ [Π6 ρϑηαοῦ 
οἵ 1Π6 Δγί16]6. πονϑὺ ομδηρδβ, Ὀαῦ ΟὨΪΥ͂ 
(Παΐ οἵ {π6 δα]θοῖῖνθ. ΤΠ γα Πᾶνα ἐν 
τοῖς πλεῖσται νῆες, {Π]. 17, 1. ἀηα ποί 
ἐν ταῖς πλεῖσται; Ἰιιϑύ ἃ5, 6 Πᾶνε ἔστιν 
οἵ, ἔστιν ὧν, ὅζο.; ἃ ΤΆΓΟΥ εἰσὶν οἵ, ΟΥ 
εἰσὶν ὧν. 

7. ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ ϑδοϊιΐα, ποηιιο 
οογίϊδ ἰοχίδιι αὐἰδίγὶοία υἱυοπαϊὶ γταϊΐοηο : 
ἸΠαβίγαί ΝΥ γιίθη. Απίτη. δα {{]. Οὐ. 1. 
Β10]. Οτἱῦ, νοὶ]. 111, Ρ.. 1. Ρ. 68. βῖνβ ὃχ 
οαϊτ, ϑομείοτι (108. 1802.) Ρ. 159. 
ΒΕΚΚΕΚ. 

8. διὰ τὸ ἁβροδίαιτον] ΤἼ656. τνοσβ 
Θχρί αἴη νην {Πθὺ τοῦθ {Π6 Ἰηθη ἄγ 88, 
ποῦ ΨΨὮΥ {ΠΥ Ἰοῖν 1( οὔ, Α βἰτηῖ]αν οοη- 

ξαβίοη ἴῃ [Π6 βγιιούτιγθ ΟΟΟΓβ αὖ {Π6 ἐπᾶ 
οὗ ο. 32. ον {ἴΠ6 ἀδίϊνε αὐτοῖς, 566 Μεαῖ- 
116, ατ. ατ. ᾧ. 202. 1. ἀηα {Π6 ποίβ θοῇ 
ῬΒαογά. 1Π1. οϑ, τ. ῬεΓΠΔΡΒ 1Ὁ τηᾶῦ Ὀ6 
Ῥεϑύ βιργθββθὰ ἴῃ ΕἸ Ρ] 8 ἃ8. [Ὁ] ]ονν8 : 
0 15 ποῖ Ἰοῃρ βῖποθ ἐψοῳ δαὶ ἐλοὶν 
““ ρἰαογῖῃ ηιθη, οἵ {Π|6 ΤἸΟ ΠΟΥ ΟἸα5565 ἰθαῦθ 
“ Ὁ} τοῖν Ππθη τπιπαογ-ραγτηθηΐβ,᾽" ὅζα. 

1ο. καὶ χρυσῶν τεττίγων, ὅτε. Ηἰς σὰ- 
ῬΙΠΟστιτη ΘΟ ρ βύιβ τ ]]1Θ 1115 ΒΟ Δ 8 
(Παπ δὲ 1116. οὐηθ8 δα νυ] σθαι σοηνο- 
Ἰαΐοβ. σοβία θη) νοσαθαίαν “ αΐα]τι5, αἱ 
δαοίου δῦ Μ.Ὸ  αττο. Η συ. ἣ 

κρωβύλον] εἶδός τι ἐμπλοκῆς. Ηατ- 
Ροογαῖ. ἀηᾶθ Εὐἰγτιηοίϊορτιβ ν. κρώβυλος. 
Κορδύλην νοσαπΐ ΟΥ̓, Ῥουβο Κίδαριν. 
 Α85. 

11. καὶ ᾿Ιώνων] ῬΟ]]. ΝἼ]. γι. λινοῦς 
χιτὼν, ὃν ᾿Αθηναῖοι ἐφόρουν ποδήρη, καὶ 
αὖθις ἔἴωνες. δα ἀ. ΟἸειη. ΑἸΘχ. 1. ἃ. οἱ 
Ἐχοογρί. Ῥοῖσθβο. Ρ. 234. θυκ. 

13. μετρίᾳ δ᾽ αὖ ἐσθῆτι) Α σοτηϊποη 
αἀτοββ. Ηργοαοῦ. 1. 178, 6. τοῦ μετρίου 
πήχεος. 11. 32, ὃ. ἄνδρας μικροὺς μετρίων 
ἐλάσσονας ἀνδρῶν. 6 Τ,ἀοραεοιποηΐδῃ 
ἀτθ88 σοηβιβίθα ρυϊΠοΙρΑ}]ν οἵ ἔννο ραγίβ, 
ἴπ6 χιτὼν, ἃπά [Π6 χλαῖνα. ἽἼι6ὸ ἢγδβί 
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Λακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο, καὶ ἐς τὰ ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς 
΄ ᾿. » ΄ ᾽ ᾿ Ἂ , 

οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν. 
» ΄ὔ Ψ κ . 59 χ κ 3 , 7, 
ἐγυμνώθησᾶν τε πρῶτοι, καὶ ἐς τὸ φανερὸν ἀποδύντες λίπαϑ 

κ Ξ ΄ » , Σ Χ ᾿ ΄ ν᾽ .: Ξ 
μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο᾽ τὸ δὲ πάλαι καὶ ἐν τῷ 
. ΄“ » ΄“ ΄ὔ » Ν ἣΝ ᾽ ΄ ε 

5. Ολυμπιακῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες περὶ τὰ αἰδοῖα οἱ 
» ς. 9 ,ὔ Ἂν 5 Ν " » Α, ’ὔ ὕ 

ἀθληταὶ ἠγωνίζοντο, καὶ οὐ πολλὰ ἐτὴ ἐπειδὴ πέπαυται. ἐἔτι6 
᾿, τ » ΄σ ΄’ὔ »ὕ - ΄-“ Ν ,ὔ ΄- 

δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβαροις ἐστιν οἱς νῦν, καὶ μαλιστα τοῖς 
ῦ : : Σ Ν 

᾿Ασιανοῖς, πυγμῆς καὶ πάλης ἄθλα τίθεται, καὶ διεζωσμένοι 
΄“ -“ Ἁ ὃ 7 

τοῦτο δρῶσι. πολλὰ δ᾽ ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ πα- 
ΧΝ «ε ἘΝ « ἕ “ ΄“- “ ͵ὕ 

τολαιὸν “Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα τῷ νῦν βαρβαρικῷ διαιτώμε- 

νον. 

1. τἄλλα ἴ. 4. λίπος α. 
Ἀδιβκῖαβ. 7. καὶ] οἵα. 1,..0. 
σ.Ἀ. 11. νεώτατοι 1.6.6. 

νὰβ ἃ Παῖτονν Κιπα οἵ ἴτοοῖκ, νιποῦΐ 
Β]6θνεβ, σουηϊηρ; Ποννη ἴο {Π6 Κπ668: {Π6 
ΟΠΕΙ τνᾶβ ἃ βουΐ οἵ Ἰᾶσρα Βαασα 5Π8ν)], 
γνΠ]0}}) ΥΑρροα τοὰυπα {Π86 Ἰοῖς Δ ΓΠ), 
{Πθη Ραββα 8οῦοββ ὕπθ Ῥδοῖς ΔΠ4 τιπ 660 
{π6 τὶσῃῦ ἅγτη, ΠΠῸΠῚ ΨΠΘΠΟΘ Ἰΐ τνὰ8 
ΟΙΟΒΒΘα ΟΥ̓ΘΥ ἴπ6 Ὀγϑαβί, δπα {ΠπῸὸ επα 
ΠμΑΠν {Ὠγον ΟΥΘΓ {Π6 Ἰοῖθ 5ΒΠΟΌ]ΠΟΥ, 
Βαΐ {Π1|5 8πη4 [Π6 χιτὼν νγ6γ6 οὗ ὑνοὺ]]θη. 
5ε6. Μίη]οσ, Π)ογίον, νο]. 11. Ρ. ζύό. [{ 
γγὰᾺ5 Οἡ δοσοιηΐ οὗ {Π6 σ'ΘΠΘΓΆΙ 51Π1ρ]}}- 
εἰν οἵ ἴπ6 ὥρμαγίαῃ ἀγθββ {παΐ Ργίποτ- 
τητι8, θη βθηΐ ὈΥ {Ππ6 Ἰοπίδηβ ἴο [.Ὁ- 
οβαφιηοη [0 τϑατθϑύ δββιβίδησα ἃρδιηβί 
Ογτιιβ, ἀρρδϑαγθα 1 ΡΆΡ]1ς ἴῃ ἃ βοαυ]οΐ 
ΤΟ 6, {Παῦ 56 ἢ δ ἀηννοηΐθα Θχ ΠῚ Ὀ ΠΟ ἢ 
τηϊρσηῦ ᾿πάπιοθ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ ἴο αἰΐθπα {16 
ἈΒΒΘΙΏΌ]Υ, ἀπ τΠπ8. Ὀτὶπρ {Π 6 πὴ ψἹΠ]η 
ΤΘΔ0ἢ οὗ 8. δοαιιθποθ. ὅ8ε Ηετγοαοί. 
ἘΠ τπ αι 1..2: 

2. ἰσοδίαιτοι] Ψ1α. Ξὅραπἢ. δα Ζ]Ἰαη. 
Οταῦ. 1. Ρ. 134. Θἴιδο πΠῸΧ ΒΘ] ΠΠΓΓ, 
ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι, Ἰ]αβίταηῦ (ὑὰ- 
580. δα 1). ΗΔ]. Ρ. 475- εἴ Ῥεσίζοῃ. δὰ 
δπιαη. 1Π|. αν. Ηἰβῦ. 28. ᾿Αποδῦναι 
ἸΠΓΟΥΓ ψΈυῦα ΡΓΟρτὰ (ΟὙΤΠΠΑΒΙΟΤΊΙΠῚ ΘΧ 
Ἡ. 1. τηϑιποταΐ ΡΟ]]. 111. 15»2. ἢ. Ὀυκ. 

8. ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι] (ΟπΡ. }0)1- 
ΟἾΥ̓Β. ΗΔ]ΙοΑγΠα885. 11. 72. ὁ γὰρ πρῶ- 
τος ἐπιχειρήσας ἀποδυθῆναι τὸ σῶμα, καὶ 
γυμνὸς ὀλυμπιάσι δραμὼν ἐπὶ τῆς πεντε- 
καιδεκάτης ὀλυμπιάδος, ἴΑκανθος ὁ Λακε- 
δαιμόνιος ἦν. 

ἐς τὸ φανερὸν] ““Απᾶ εἰτρρίηρ 707 
“ αἰδ ἰο 866, (ἴϑν βϑιηθαγθα ἔαῦ. ΟΥ̓ῸΓ 

’ 4. γυμνάσθαι 1. 
ἐν τοῖς] τοῖς ΟΠ. 6. 

κ σ“ 

ὙΙΙ. Τῶν δὲ πόλεων ὅσαι μὲν νεώτατα φκίσθησαν 

6. πέπαυνται 

το. νῦν] ΟΠ]. 
5. ὀλυμπικῷ Τ,. 

8. τίθενται 68. 

“ {πον ὈΟαΙ68.᾽" ΤΠ ΡΥΘροβιοη ἐς ἀρ- 
ῬΘαΓΒ [0 ἀδβποίθ {Π6 σθϑα]ῦ οὗ δῇ δοίη, 
γν ΠΘ ΠΟ ἀθβισηθα ὈΥῪ {Π6 ἀρθηΐ, ΟΥ [0]- 
Ἰον]Πρ᾽ ΤΠΘΓΘΙΥ 85 ἃ ΠδύΠΓᾺ] ΘΟΠΒΘ]ΘΠΟΒ 
οἵ 1. ὅ5ο ΨΝΙ]. τρ, 2. μὴ ἐς ἀναβολὰς 
πράσσετε, “1)0 ποῦ 80 δοΐ ἃ8 ἴο ΠΕ]ΑΥ 
“ Π6 ὈΌΒΙΠ688.᾽ 

λίπα δοοογήϊηρ ἰο Βιυ {ΠΊ8ΠΠ, ΠΟΤῚ 
Καμπου [ςῸ]]ονν8, 15. Ῥσόροῦῖν {πΠ6 ἀδίϊνα 
οὗ ἃ βιθῦεβίαδηζινα λίπας οὐ λίπα; [Π6 Ἰαβῖ 
ΒΥ} 016 Πανίηρ Ὀθοοτηθ 5Πογίθπθα ἴῃ 
ΘΟΙΠΠΊΟΠΝ ΡῬΓΟΠΙΙΠΟΙίΙοη ἴτῸπ] λίπᾳ ἴο 
λίπα. ὅδε Βαυζτη. ατ. ἅτ. δ. »8. δηᾶ 
Κύμη, ὃ. 299. «61, τττ. το. [Ι͂ἢ {Π8 
ΘΟΙΊΠΠΟΠ ΘΟΠΠΟΠ5 οἵ Ραιιβδηϊαθ γγ6 ΠᾶγΘ 
λιπάδα ἡλιμμένοι, Μ111. το, τ. 1 Πᾶνα 
ποῦ {π6 Ἰαβύ ᾿τηργονθα βαϊοη αὖ παπᾶ, 
ἴο 866 ψΏΘΙΠΘΙ [Π15 τϑδαϊηρ' 18. 511} τὸ- 
[ἀἰπ6 6, ΟΥ νν ίΠ Υ 1 Παβ Ὀθθη αἰΐοσθα 
ίο λίπα ἠλιμμένοι. [ἘΔ. Πιπαοτῖ. λίπα 
ἀληλιμμένοι. 

5. διαζώματα ἔχοντες) ΘῈ] σΔΟΙ]Ι τη6- 
τη]ηῦ Ηοτηογιιβ, οὐ ἴῃ 8110 ᾿ἸΠΒΊΡῊ ἸΟΘῸ 
ῬΙΓΡΘΙοΥ ᾿ἰδύπιη ἃ ϑοῃο δβίθ οἰζαίατη, 86. 
Π, 23, 682. ψιαθ αῦτὶ Αροπιβίςομ, 
].. 2. 6. 2. 2, 4. Ηυγ 5. δΔιαζώματα--- 
ἠγωνίζοντο. Μαρὶδίογ ἴῃ ζῶμα. ΝΥ̓͂ΑΒ55. 

ἡ. ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν οἷς) 'ἼΠ6 
ΔΙΕΟΪΘ 15. πι864. Ὀθοαιιβα [8 56η868 15 6χ- 
ΔΟΙΥ [Π6 58 116 85 1 [π6 ννογβ Ββαα θθθη 
ἐν τισὶ τῶν βαρβάρων. 'ϊι6 ἴεττη 18 ἢγϑβὺ 
τι564] σϑΠογΆ}}ν ἐν τοῖς βαρβάροις, πα 15 
(Πθη τοβίυοιθα ἴο ἃ Ῥαυῦϊα] βθηβθ ὈΥ {88 
γνογ 5. ἔστιν οἷς, ““Ατηοπρ {Π6 ὈΑΓθΑτ]- 
“ἐ 8ῃ8, {Παΐ 15, ἀιηοηρβί ΒΟ01η6 οἵἉ {Ποτη.᾽ 

7 



10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

κ ὃ Ἂ “ ΄’΄ 5, ,ὔ χλ 

Απᾶ {πὸ πιοτὸ ἀποος Καὶ 0 πλοϊμωτέρων οντῶν, περιουσίας μαλ- 
ἐόν θτθ ΠῸ [ῸΓ » ΄ »..9 Ἀν γεν κε 3 

π εὐ τ τον οὐες λον ἐχουσαι χρημάτων επ᾽ αὐτοῖς τοῖς αἰγια- 
᾿ “ , » Α Ν Χ ΠῚ "ΕἾ » 

ἔαρ ἤτοσα ἔπ ξεδ. λοις τείχεσιν» ἐκτίζοντο καὶ τοὺς ἰσθμοὺς ἀπε- 
ἿΝ ’ » ,ὔ “ Ν “ Ν Χ , 

ἄμβανον, ἐμπορίας τε ἐνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς προσοίκους 
μά ἣν , -- « Χ Ν Ἂς Χ ,, 8. τὰ Χ 

ἕκαστοι ἰσχύος" αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃστείαν ἐπὶ πολὺ ϑ 
» ΄ ΕἸ Ἂς ’ “ 5 ῦ “ » 

ἀντισχοῦσαν ἀπὸ θαλασσης μᾶλλον φῳκίσθησαν, αἵ τε ἐν 
΄- ͵ Ν » ΄“ » “ ᾿, Χ ᾿ 4 

ταῖς νήσοις καὶ ἐν ταῖς ἠπείροις (ἔφερον γὰρ ἀλλήλους τε 
ἵν - ΕΣ “ Μ΄ » ΄ Ψ 3, Ν 

καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι ὄντες οὐ θαλάσσιοι κάτω φκουν), καὶ 

ΥΠΠ. καὶ οὐχ ἧσσον 
7 ΄σ ΕἾ » 2 ΕῚ ,ὔ 

μέχρι τοῦδε ἐτι ἀνφκισμένοι εἰσί. 
4 5 ε - Ἔν τς 7, Ω 

λῃσταὶ ἦσαν οἱ νησιῶται ἵζᾶρες τε ὄντες καὶ Φοίνικες" οὗτοι 

ἃρ δὴ τὰς πλείσ ὃν νή Ἢ ἢ δέ Δή 2γαὰρ δὴ τὰς πλειστας τῶν νήσων ᾧκισαν. μαρτύριον δέ Δη- 
Ν 7 ς Ν ᾿ ,ὔ ᾽ “ “ ’ 

λου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ, 
κ κα τὶ » Ων ὍΝ, 53 “ ΄, “ 

καὶ τῶν θηκῶν ἀναιρεθεισῶν ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῆ 
’ ε Ἁ “ ΄“ 9 γα Ἷ ΄“΄“ 

νήσῳ, ὑπερ ἥμισυ Κᾶρες ἐφανησαν, γνωσθέντες τῇ τε σκευῃ 
ὃν ὅ λ ἕξ θ Ἄ ἊΝ Ν ΄-΄- - ΄“΄ ») θ ’ 

τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ᾧ νῦν ἔτι θαπτουσι. 
᾽ὔ Ν σι 7 “ -. Ἂ ὯΝ ΕῚ 

φκαταστάᾶντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ πλοϊμώτερα ἐγένετο παρ 
. ἈΈΣΗ » Ψ, ΄ Ν Ε] ΄ , ΄-“ 

Βυρῤ Μίηοϑ μανΐηρβ ρὰξ ἀλλῃηλοὺυς" οἱ γὰρ ἐκ τῶν νησῶν κακουργοὶ 
ἄοντ {ΠῸ Ρ᾽γαΐθβ, πᾶνῖ- ΣΝ ετᾷς ἐ Εἰϑὸς ΤΑ Ὰ ι ᾿ 

φαϊϊοιι ἃπὰ οοιοπιοοο ΨΕσΤΉσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὁΘτε περ καὶ τὰς πολλας 
ῬΘΟΔΙῚΘ ΤΠΟΓΘ ΒΘΟΊΓΟ, 5. τ δὲ , Ὗ ε κ ΄ "᾽ 

αὐτῶν κατῴκιζε. καὶ οἱ παρὰ θαλασσαν αν- 
Δα στον Οἶν}]1Ζἃ- 

Ι. πλοϊμωτέρων Δ.Β.Ε. Β6ς. νυ]ρὸ πλωϊμωτέρων. ὅι|ς 1. 8, 4. Α.Β.᾿. πλοῖ- 

μώτερα; Ϊ. 29, 2. Α.Β.ΟΕ.ο. εἰ 11. τ5, το. Δ.Β.Β.1.ΚῸρ. πλοΐμους; 1. 50, 5. Δ. 
Β.Ο.ρ. πλοΐμοις ; ἴ. 52, 1. Ἰάοτη πλόϊμοι. πλωϊμωτέρων δδοϊκ. ΡΟρΡρο. περιου- 
σίαν Ῥ. 6. ἀντισχοῦσαν Β.Ε.α.1,.0.[.1. οὐ Εαα. τοοοητί. να]ρὸ οἱ (10ε]]. ἀντισχοῦ- 
σαι. ἡ. ἔφερον) ϑιυϊήαβ ἴῃ φέρειν, ἔφερον ἀλλήλους οὐχ ἧττον. 8. ὄντες οὐ θ.] 
οὐ θ. ὄντες ο. κάτω ᾧκουν] κατῴκουν 9- ἔτι] οῃ. ὮΝ. ἢ. ἀνῳκισμέναι 
γι ΘηΡδο. οἱ (ὐταθθ. ὀ ἧττον 6. το. ὄντες] οἵη. ἃ. 11. ᾧκισαν ΒΚ... 
ο.5.1. οἵ σοτγθοῦ Ἐς, οϑίουὶ ὥκησαν. ᾧκισαν Ῥορρ. (0611. ΒΕΚΚΟΓ. 12. καθαι- 
ρουμένης Τ.ΗΟΝΟΥ.-. ὑπὸ "Αθηναίων οτῃ. Υ. τῷδε] οτῃ. Ο. 13. ἀφαιρε- 
θεισῶν 1,.0.". τεθνηκότων ἃ. ἐν τῇ νήσῳ] τηᾶγρὸ Ρ. 14. ὑπὲρ ἥμισυ] ἐν 

οι 

ἐρύμασι ΑἸ Ἰ ΠΕ]. 9. 4. Ρ. 852. Βαττη. τ. ξυντεθαμμένη Α.Η.ἃ. ξυντεθαμμένοι 
ΠΚΙΝΙΟ.ΡΟΝ. 4.6. ξυντεταμμένοι Ὀ.ο. ξυντεθαμμένοι (Δ0ε]]. νῦν ἔτι] καὶ νῦν 
ἔτι ἃ. νῦν ἃν. 18. ὅτιπερ ἃ. καὶ τὰς πόλεις Υ. 10. περὶ ν.ἢ. 

πολὺ ἀντισχούσης τῆς ναυμαχίας. )0- 
ΒΕΒΕ. 

Ι. πλοϊμωτέρων ὄντων “Δ ΥΏΠΘη {Π]ηρ8 
““Ῥρρᾷῃ τηογα ἴο αὐτηϊξ οἵ πανὶραίοη.᾽ 
'ΓΉῸΒ το πᾶν ἴῃ 16 ποχῦ ομαρίοι, πλοὶ- 
μώτερα ἐγένετο, ἀπ 11. ο8, 2. ἐπειδὴ 
ἑτοῖμα ἦν. Δαὰ ἩΗρφτούοί. 1]. 47, 2. 
οὔτ᾽ ἐπινεφέλων ἐόντων. Οοιηρ. ΜΑΙ. 
στ. ὅτ. δ. 443. 

6. ἀντισχοῦσαν) Μιά. ΝἼ]. 71, 5. ἐπὶ 

11. ᾧκισαν] ΔΊΣ τοβρθοῦ ἴο πὸ Οα- 
τα 5. ἴῃ ἴΠ6 ἸΒ]αη 45. οἵ [Π6 ῦρραῃ 88ἃ, 
8686 Ηρτοάοί, 1. 171, 2, 3. 8Πα ἔοΥ [Π6 
Ῥῃαηϊοίαηβ, 5866 Πογοάοῖ. ἹΥ͂, 147, 5- 

Π. 44, 4. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 8,9. ΠΕ 
. ΄- ὃ ἈΝ ““ “- ’ὔ 

του, ἀπᾶ ᾿ΘΆ]Ν ρτο- θρωσοι μᾶλλον ἡδὴ τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων 
Ρατγρᾶ {π6 ατθρκβ [ῸΓ - Ξ Β- ᾿ Ἢ 

{πιὸ ὀχροαπου το τιον. Τοιούμενοι βεβαιότερον ῳκουν, καὶ τινες καὶ 
Ἂ ’ὔ « 7] « ΄ , 

τειχὴ περιεβάλλοντο, ὡς πλουσιώτεροι εαὐυὐτῶὼν γιγνομενοι" 
» ΄ κ Ξ κ᾿ ᾿ “ ὩΣ Χ Ξ 

ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν οἵ τε ἥσσους ὑπέμενον τὴν τῶν 4 
΄ [4 " ΄ὔ Ἂ “4 

5 κρεισσόνων δουλείαν, οἵ τε δυνατώτεροι περιουσίας ἔχοντες 
- “ ΄ Ν ,, , Ε] ’ὔ 

προσεποιοῦντο ὑπηκόους τὰς ἐλάσσους πόλεις. καὶ ἐν τούτῳ 5 

τῷ τρόπῳ μᾶλλον ἤδη ὁ ὕ ᾿ πὶ 'Τροί Ὁ τρόπῷ μᾶλλον ἡδὴ οντες ὕστερον χρόνῳ επὶ Τροίαν 
» ’ὔ 

ἐστρατευσαν. 

Τς, τὰ : Ξ δοκεῖ τῶν τότε δυνά ὺ Χ, ᾿Αγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν τοτε δυνάμει προύχων, 
Ν » ΄ ΄σ ΄ Υ 

τοκαὶ οὐ τοσοῦτον τοῖς Τυνδάρεω ὕρκοις κατειλημμένους τοὺς 
ΠΛ ς “ "᾿, Χ ὟΝ κι 

ἔνης μνηστῆρας ἀγων, τὸν στολον αγείραι. ΤΙαὶ οχροαϊεοπ Πονν- 

βαξώι ἜΣΑΙτ ἣ λέγουσι δὲ καὶ οἱ τὰ σαφέστατα ΠΠελοποννὴ - 32 

ἘΝ δύ νέδνις, σίων μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον δεδεγμένοι, 

πε οἵ Μγοοπα, Πέλοπά τε πρῶτον πλήθει χρημάτων, ἃ ἦλθεν 

ιξἐκ τῆς ᾿Ασίας ἔχων ἐς ἀνθρώπους ἀπόρους, δύναμιν περι- 
͵ ΄, Ν » 7 “ ᾽ὔ ᾿ 7 ᾿' Υ 

ποιησάμενον τὴν ἐπωνυμίαν τῆς χωρας ἐπηλυτὴν οντα ὅμως 

1. κτίσιν Ἡ. 2. περιεβάλοντο 6. 
οτλ. ΝΙ͂Ν. τὴν] οτη. 6. 
ΘοἰοτΊ. 
14. τε] οἴη. Ν, 

6. ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ κ. τ. λ.] ““Τία 
“6 Ἰὰτη ΟΠ ΒΕΓ τηὰρῚ5 Δ ΠῚ ῬΥΪΒΟΟ 1110 
““ ρίαίιι, αἸβ]θοῖο οἱ ᾿ηξδβίο, ΘΧΡΘαΙΠΟΠΘΙη 
““ 'ῬΤο]δῃάτη βιιβοθρογιηῖ. ΒΑΌΕΒ. 

12. οἱ τὰ σαφέστατα Πελόποννησίων 
κι τ. Δ] “ὙΠοβα νμῸ Πᾶνα τϑοεϊνϑα {Π8 
“ς οἸδαγοβδί δοοοπηΐβ οἵ [Π6 αϑαϊγβ οἵ Ρ6- 
““ ἸΟΡΟΠΉΘΒΙ18 :᾿ ΟΥ, “1ἋΠο886 ΠΟ Πᾶν 
“ς γρροϊνοα [Π6 οἰδατοβϑῦ δοοοιιπίβ οὗ ΔΠΥ͂ 
“« ῬΕ]οροππαβίδηβ. ΤῈ οτάου οὗ 1ῃ8 
ΨΡΌΓΑΒ 5665 ἴ0 ΓΘΟΟΙΏΙΠΘ Πα [Π6 [ΟΥΤΉΘΓ 
᾿πίογργδθίαιοη : [Ππ6 ἀῦβοποθ οἵ [η86 ὃτγ- 
τἰο]16 Ὀοίοιθ Πελοποννησίων, 8ἅπ4 511] 
ΤΏΟΓΘ, 85 1 ΤΠϊηΚ, [Π6 ΝΟΥ ΠΆΓΒἢ π86. οὗ 
Πελοποννησίων Ἰπδίοαα οἵ Πελοποννη- 
σιακῶν, ἸΓ “Πον Ἰ 165 τηθαπῦ ἴο ρθαῖκ 
οἵ τπ6 αθαῖτβ. οἵ Ῥϑὶορόππδβιιβ, 8Γ6 ἴῃ 
ἔανουγ οἵ 1π6 βθροοπ. [{ 15 αἵ 8ΔΠγ γδίβ 
τηοϑῦ Ῥγο θα ]6 πᾶΐ {πΠ6 [Ο]]ονἸηρ' 8ο- 
σοιιπῦ οατηθ ἴτοπὶ ἃ ΡΘ]ΟροΟΠΠΘβίδῃ 
ΒΟΌΓΟΘ, [ῸΓ γδ ἸΠἸΟΠΆΓΥ Πδίουν ἀἰπηοϑῖ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΠΥ ᾿πηΡ}168 ὉΠαΐ 10 15. ἸΠα]Ρ ΠΟ 
ἴῃ 1Π6 σομππίτΥ οὗ ὑνΒ] ἢ ἰΌ ἰτοαΐβ. Μίθη 
ἀο ποῖ μαπὰ ἄοννῃ ἔγοιη [αι Πμοῦ ἴ0 80 

ὡς πλ. ἑ. γ.]} Ε 
ἡ. ὕστερον Α.ΒΙΕΒΉ ΤΚΟΝ 

9. τῶν τότε δυνάμει] δυνάμει τῶν τότε ἸΣΘῚΡΘ: 
15. ἀπόρους ἀνθρώπους 6. 

ΟΙΊ. 4. τῶν] 
«ἃ.ς,ἔνρ. ὑστέρῳ 
προύχων ΒΕΚΚ. 

εἵ ργ. 6. 
Ο.ν 

τύ. ὁμοίως σα. ἢ 

ΔΗΥ͂ δοσοιηΐβ οὗ {Π6ῚΓ ποῖσ θΟυ Γ᾽ σοσΠ- 
{7168; 50 ἢ ἴῃ ΘΑΙΥ͂ {ΠπΠ68 ΔΓΘ ΟΠΪΥ [0 
θ6 [οππᾶ ἴῃ {Ππ6 βοηρβ οἵ ροβίβ, ννὩ]οἢ 
ΔΙῸ ἃ ΨΕΙῪ αἰδγθηῦ {Ππὶηρ ἔτοτη {τὰ- 
αἰποη. 

τό. τὴν ἐπωνυμίαν---σχεῖν) [πΐεγρτο- 
ἰδηΐα ποηλθη, ργιδϑιιῖ556. ἴὰϊ φτοΐθοίο 
ἔχειν 5506 τοβροπαορί [απὸ νογθο ρτγῶ- 
ὅδεθ. ΓΝ16. 11. 41, 2. ὅτ, 2. 111. 82, τῇὴ.- 
ΙΝ. τ, 2. οἱ Ηοτζοαοί. Υ'. τοι, 2. ἾἹΊ. 86, 
15.] Νἧ τἄτηθη ραΐα8, ἔχειν εἴ παρέχειν 
Ἰπίθυ 856 σοηϊαπα], ΙΟο], Ὁ] ἔχειν ῬΘΓ 
γγωδογ τϑα αὶ ροΐδθβί, ρούϊι8 ἴζὰ 1η16]}1- 
σοπαϊ βαηΐ, αὖ ἔχειν ΔοοΙρ᾽αβ ἀἸοίι πὶ ῬΓῸ 
οοπέϊπογο, ἵπ 586 ἤαθογο οαιδαηι οἱ σαΐϊο- 
πϑηὶ, 5ῖνθ αἀηϑαηι αἰαγὸ αἰϊοιιὶ τοὶ. «Φαπὶ 
ἐπώνυμος 15 Θδῦ ππ48 Δ]14 014 ΔρΡΡΒΙ]αίαγ : 
νϑὶαΐ ἴΑρχων ἐπώνυμος, πὰ ΔΠΠῚ18 ἃρΡ- 
Ῥδ]]αῦαν Αὐλίοιιβ, οὐ ὁ ἐπώνυμος, ἔχει τὴν 
ἐπωνυμίαν, ἱ. 6. μαθοῖ οαιβατη ἀβπουηϊ- 
πδίοηἶ8, φποα νπ]ρὸ αἰοιηΐ, ποπιθη ργῶ- 
δοί. αὔτ.1,.. [πῃ ΠΕ ΠρΊ5ἢ ἔχειν τηᾶ  ὈΘ 
[(Ππ|5 ὑγαπβ]αϊβα : “ἀνα οσσάβίοη ἴο [ἢ 
“ς ῃδπ6 οὗ {πΠ6 σοπηίτγυ.᾽ 
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ἵν, καὶ ὕ ῖς ἐκγό ἐτι μείζω ξυνενεχθῆναι, Ἐϊὐ- σχεῖν, καὶ ὕστερον τοῖς ἐκγονοις ἐτι μείζω ξυνενεχθῆναι, 
“ “- « Ν “ , 

ρυσθέως μὲν ἐν τῇ ᾿Αττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀποθανόντος, 
΄-“ 57 » “ ΄ 

᾿Ατρέως δὲ Πῦτρος ἀδελίθον ὄντος αὐτῷ, καὶ Ἐπη ΒΕ ΘΙσΤΟΣ 

Εὐρυσθέως, ὅ ὅτ᾽ ἐστράτευε, Μυκήνας τε καὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ 

τὸ οἰκεῖον ᾿Ατρεῖ: τυγχάνειν δὲ αὐτὸν (εὔγοντα τὸν πατέρα: 

διὰ τὸν Χρυσίππου θάνατον, καὶ ὡς οὐκέτι ἀνεχώρησεν Ἐὺ- 
-“ , ΄ “ « 

ρυσθεὺς, βουλομένων, καὶ τῶν Μυκηναίων φόβῳ τῶν Ἣρα- 
΄ οἷ Ν “ ΩΣ Ν ΄- 

κλειδῶν, καὶ ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα εἶναι καὶ τὸ πλῆθος τεθε- 
͵ - ͵ ,ὺ » Χ 3 Χ 

ραπευκότα, τῶν Μυκηναίων τε καὶ ὅσων Εὐρυσθεὺς ἦρχε τὴν 
» Ἧ “ “ “ Χ 

βασιλείαν ᾿Ατρέα παραλαβεῖν, καὶ τῶν Περσειδῶν τοὺς [{ε- 
,ὔ , “ “ σι. . 

3 λοπίδας μείζους καταστῆναι. ἃ μοι δοκεῖ ᾿Αγαμέμνων παρα- 
“ “ ,ὔ “ 37 ’ὔ 

λαβὼν, καὶ ναυτικῷ τε ἅμα ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων ἰσχύσας, 
Ἁ ’ » ἡ ᾳ Ἂν; λ “ ὉἝῬ β ἕξ ΩΝ ἍΥ; 

τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ ξυναγαγὼν ποιὴ 
7, Ν ΄ , ΓΝ ὦ ΕῚ ’ 

σασθαι. φαίνεται γὰρ ναυσί τε πλείσταις αὑτὸς ἀφικομενος 
Ν᾽ ΄ὔ Ν ε σ“ “ , 5 

καὶ ᾿Αρκάσι προσπαρασχῶὼν, ὡς Ὅμηρος τοῦτο δεδηλωκεν, εἰ 
Γὴ Ἂν ΄“ 

ὅΤῳω ἱκανὸς τεκμηρίωσαι. 

" ϑ 
Αὐον “-“ ἊΣ σ“ “-“ 

καὶ ἐν τοῦ σκήπτρου ἅμα τῇ παρα- 
τ ἢ 5. ἙΝ 

δόσει εἴρηκεν αὐτὸν 

Πολλῇσι νήσοισι καὶ "Αργεὶ παντὶ ἀνάσσειν" 

. 1. καὶ] ΟΠ. Ἐ: τοῖς ἐκγόνοις οἷον ἀτρεῖ ἀγαμέμνονι ἔτι Α. Β. Ε. Ε. ἃ. δ. οἵ, ααὶ 

ατρειων ΠΑ θΘΓΘ αἸεϊίατ, ᾿... μεῖζον ἃ. οἵα. Ε΄ α. ἢ Π.8.6.6.. Δ. τε] Οἵα. δ. α. ΕΙΣ 
γοντα τὸν πέλοπα τὸν πατέρα Ἐ,. Ἴ- τῶν Μυκ. 1 τῶν ΟἸη. 6. 12. ναυτικὸν ἽἪ τε] 

ΟΠΊ. σ΄. δὲ ΤΟροποθαΐ Ἐοίβκῖαβ. ἐπιπλέων ἃ. Θ΄ Ργ. Ε, 13. στρατιὰν Α.Β.Ε.. 
οὔ Ῥ]Θ 116 ΟΠΠΠ68. τὸ πλεῖον) μᾶλλον Καὶ. τὸ πλεῖστον ἃ. 14. πλείσταις] 
Ἐπογιπὲ αἱ πλεῖστος Ἰεροτγοπί. αὐτὸς] ΟΠ. ἃ. 16. ἱκανὸς τοῦτο τεκμ. Κὶ. 
17. αὐτὸν οτῃ. Ο). 

6. Χρυσίππου θάνατον] ΟἸἾΓΥΒΙρριπι 
ῬΕΙ͂ΟΡΒ ραΐθυ οὔσῃ τπιηΐοθ διηδγοῦ, ἕστο ἰά 
ἴογθπηβ πονοῦοαὰ Η]ρροάαμηϊα Η]]ῸΒ. 5108 
Αἰτθυτη οὐ “ Πγθβίθη δα δ]ι5 οςθ θη 1π|- 
Ραδπ. αδι,,.. Ηοῇϊηκηη 5 [μοχὶς. ἴπ 
ΟΡ ΒΙΡΡ. σΟΠΊΡΑΓΘ Ῥαιιβαη. Υ]. 20. 

12. καὶ ναυτικῷ τε ἅμα) καὶ---τε ΔΥΘ 

οαυἠναϊοηΐ ἴο “ αἴηιιθ Θἰϊάτη :᾿ (Π6 σοοη- 
Ἰαπούοη καὶ πηιδὺ 6. Τα Ἰκθὴ ο]οβοὶν ἢ 
τη6. τνογὰ {πᾶὶ [Ο]]Ονν 5. ἰδ, ἂἃ8. Τουτηϊηρ 
ὙΊΓἢ 10 ΟἼἸΥ ΟΠ6. 5Β᾽Πρ16 ἴρϑυτη ; απ πὰ 
1Π6 ννογτὰ τε, Οὐ δέ ννῇθσθ δέ ὁσοιγ5 ἐθ7- 
ἐϊο ἰοσο, ταν Ὀ6 σοηβι ἀουθα ἃ8 851} Ππο]ά- 
ἱπρ 18 ῬΓΟΡΘΙ Ρΐασθ, {παΐ 18, 8. θοϊηρ' 
[Π6 Βοοοπα ννογτὰ ἴῃ {Π6 οἴαιιβο ἀπ ποῖ 
186 τὨϊγὰ, ναυτικῷ τε, γγοι] ἃ Ὀ6 ΒΙΠΊΡΙΥ, 

““ Δα ἴῃ ΠᾶνᾺ] ΡΟΨΕΓ ἡ καὶ ναυτικῷ τε 
18, “Δηα ἴῃ πᾶναϊ βου 8150. ϑ'66 
Βοροκ ἢ 8 [πβοτὶρί. ατθο. Ῥγρίαϊ. Ρ. 
ΧΧΙΠΠ. πα ἴῃ Ιοολαη [ποτὶ ΡΙΟΗ, 
Νο. 1759. ΒΕΚΚου, ἴῃ 8. δαϊποη οἵ 
1852, μα8 οτηϊζίθα {Π6 Ὀγδοϊκοίβ ᾿ῃ νΒ] ἢ 
ἢ πιὰ ῥγθν] 8] Θπο]οβϑα [Π6 τνογὰ τε. 
Οὐομηρατο Ὑ111. 68, 2. καὶ αὐτός τε, 
ἐπειδὴ τὰ τῶν τετρακοσίων ἐν ὑστέρῳ 
μεταπεσόντα κ.τ.λᾺ. 

τό. ἐν τοῦ σκήπτρου] 1]. 2, τοϑ. 5οορ- 
{γαπὶ μος πα Παβία, αὰπὶ ΟΠ ΟΤΟΠΘἢ- 
868. ἰἀπαπατη 1)δῖιπη νΘ πο } ϑιιηΐ. Υ. 
Ῥαυβαη. [Χ. 40, 11. Ρ. 795. [{ὰ ὅοθρ- 
στη «ον]β ἴῃ ῥ᾽ ΠΊΠῚΪΒ οϑῦ λαβέα ρῆγα. 
ν. ΓΑΡΡουΩ 1)Δοίγ] οί. Ρ. 7. ΟΟΥ̓ΤῚ,. 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. το. 12 
ἘΠ Κλ 3 , “, κ , Ω ΝΡ .5. Ὁ Ἃ " 

οὐκ αν οὐν νήηῆσων ἔξω των περιοικίδων (αὗται δὲ οὐκ ἂν πολ- 

Ὰ Ν 5, 3 ΄ Ἃ ᾽ ΄ Ε ΄ Ν Ν 

αι εἴησαν) ἩΠΤΕΙρΩωΤΉς ὧν εκράατει,. εἰ μὴ τι και ναυτικὸν 

5 ὥς οι . Χ Χ ΄ - , ΟΝΕΝ τ Ν Χ 
εἰχέν. εἰκάζειν δὲ χρὴ και Ταυτη ΤΊ) στρατείᾳ οιὰ ἣν Τὰ προό 

ΓΤ ΤΩΣ ἈΝ Ν “ Ν 5 Ἃ Ε “ 

αὐτῆς. Χ. Καὶ ὃτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἣν, ἢ εἰ τι τῶν 
7 " ΄“ Ν 5 , ζω 53 ᾽ » ΄ 3 

ΤΟΤΕ πολισμα νυν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εινᾶι, Οὐκ ἀκριβεῖ αν 

, 7 » “ Χ ΄ Ν 

““ω νέας ἃ γον Ροΐ- Τίς σήημειῳ χρώμενος απιστοιὴ μὴ γενέσθαι τον 
ΘΓ] Ρυΐπσθ [Ὁ {Π056 ͵ ᾿ξ Ἐπ Ψ τι ἢ Ε 

{ἰπ|65, 8ἃπα {π6 δχρϑ- στολον τοσοῦτον, οσον οι ΤΕ ποίηται ειἰρηκασιε 

αἰτοπ νυ μΐοη ΠΘ οομ- ἈΠ ΑΣΙΕ ψ' ΄ὔ 7 Χ Ε] - 

καὶ ὃ λόγος κατέχει. Λακεδαιμονίων γαρ εἰ ἢ 2 
Δ Παρ νγὰϑ Οἡ ἃ 

΄ , , Ν ΄ « Ν ᾿ς 

ἴατ Ἰλτβοῦ ϑοαϊο ἐπὰπ σόλις ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τὰ τε ἱερα καὶ 
ατθθοθ πᾶ ὄνοῦ νἱῖ- ν: Ἷ ἐπ  ἘΡΡῈ ᾿ λ 5 

ΤΟ πεϑδθά Βεΐογο. τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἰμαι 
» ’ “ ΄ ᾿ ε ΄ Ἑ ἴω 

ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος πολλοῦ χρονου τοῖς 
ΕΣ Ν ον ’ὔ » ΄ δεν 7 , 

ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι (καίτοι Πελοποννήσου 

1. ἔξω τῶν π.] τῶν π. ἔξω ἃ. 2. εἰ ἦσαν ὟΣ ἦσαν ἠπειρῶτις Ῥτ. Ἐ' τι 

ΟΠ. ἃ. 4. στρατιᾷ Ρ]ΘΓΙα 6 ΟΠ]Π68. στρατείᾳ ῬΟρΡρο. (ἀοΕ]16Γ. ΒΕΚΚ. 5. ἀξιό- 
χρεον ἘΝ. 1. οἵ τε] τε οἱ Κα. οἱ 6. 9. ληφθείη ΔΟΒΟΚΟΝ.ο. τά τε) 
τὰ Τ,.σ. τὰ ταύτης 6. ταύτῃ 1. 1ο. πολλὴν γὰρ ἂν Ϊ,. 11. πολλοῦ] τοῦ 
πολλοῦ Η. τοῦ ρα. 

4. Καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν] Μγ- 
σΘηξ8 μαα Ὀθθη ἀθβίγουθα Ὀγ {πΠ6 ΑὙρῖνεβ 
ἴῃ 1η6 781} ΟἸνιηρίαα, Β. Ὁ. 468. τπϊτὶν- 
ΒΟΥ ΘΠ γθ8γ8 Ὀεοίογθ {π6 Ὀερὶηπὶηρ οὗ [Π6 
Ῥε]ορομπθβίδη γνασ. ΕΤοπη τΠᾶΐ {πὴ ἔοτ- 
νναΓ 5 1ῦ σϑιηδὶηθα ἴῃ σιΐηβ, [ ΠΙΟ οΥιβ. 
ΧΙ.65.7 γεοῖ 10 15 Βαχργιβίηρ ὑπαὶ δίγαθο 
5Π01α ἤν βαϊα {Πᾶΐ 1π Π15 {1Π18 ““ὉΠΟΓ6 
“ἐ πριηδ θα ποΐ ἃ νϑβίϊσα οἵ {Ππ86 οἰ οὗ 
“Μγυορηϑ." ὙΠ1Π1. Ρ. 372. ΤΠ τϑιηδὶ 8 
οἵ Μνοθηθ, νυν] Οἢ νν}}} Ἰαϑύ ἴο 411 ἀρρβᾶγ- 
ΔΠῸΘ ἃ5. Ἰοηρ' ἃ5 ἴπ6 Ὠτιπηδῃ Ταρ6 οχὶβίβ, 
ΔΓ ἔᾺΠ]Ὺ ἀθβου δ τη ιν ΟΥ. (6115. Αὐ- 
50115. ΤΠ6 σαί οἵ {πΠ6 ἸΙοηβ δπά [6 
{γθαΒ ΤΥ οἵ Αἴτοιιβ, θούἢ οὗ [Π6πὶ Ὀο]οπρ- 
Ἰηρ᾽ ἴο ἃ βίγ]6 οὗ δυο θοῖασα 50 ὉΠ]1ΚΘ 
[Ππαΐ οἵ ἴΠ6 ἂρ οἵ Ῥϑυῖοϊθβ, πᾶν Ὀθθη 
οἴϊθη δηρτανθα, Πα ΔΓΘ ΠΟῊΡ β'ΘΠΘΓΆΙΥ 
Κποννη. 

8. λόγος κατέχει] Νιά. Ψ 8]οἰκ. δα Επ- 
Τρ. ΗἸΡρΡΟΙ. ν. 1464. Ρ. 322. (ΟΤΤῚ,. 

1ο. κατασκευῆς τὰ ἐδάφη) “ΤΠ ἴοπη- 
““ ἀδῇοΠ8 οἵ {π6 Ὀυ]άϊηρ8 οἵ [Π6 εἰΐν.᾽ 
κατασκευὴ 5'σηϊῆθ5 “βία! ΠΟ Πασν ἐαΓΪ- 
κε [Πγ6,᾽ ΟΥ̓“ 5Βίοοϊκ,᾽ 8πηΠ4 σΟηΒθ ΠΘΗΤ]Υ 
[Π6 κατασκευὴ οἵ ἃ οἰΐγ πηπϑύ Ὀ6 [08 
βίτθοίβ, [6 0168, {πραΐτοβ, ὅς. Ππ5 Ὁ 
56:1 65. θοίἢ {Π8 ᾿νε βίοοκ οἵ δῃ ββϑίαίβ 
Δηα τῆ ξαγηϊδιτο οὐ Ποιι565, 1. 80, 5. 1Π. 
ἘΞΑ ΤΑ τ τύ 5911. ὅπ. 2.07» 8- ΝΙ. 46,.; 

[Π6 ΠΙΓΠΙ ΓΘ ΟΥ̓ ΟΥΠΔΙΠΘΗΐΒ Οὗ ἃ 5Π1ρ, 
ὙΙ. 31,3; 8Π4 [Π6 ἔοτίβ Θββθῃ[14] ἴο ΓΠ6 
ἀοίθποθ οἵ ἃ Ἑοιπίσυ, ψνΠ]Οἢ γα {Π6 
κατασκευὴ οὗ ἴΠ6 οουηπίτν, ΥΙ. 17, 2. 
Παρασκευὴ, Ο {Π6 ςΟΠΙΓΑΤΥ, ἈΡΡ]]65. ἴο 
ΤΠ]ηρ5 ΨΏΙΟΠ Δ. ΤΘΙΠΡΟΓΑΤΎ Πα οοοᾶ- 
ΒΙΟΠΑ] ; 8ἃ5. ΤῊ] Πα Πᾶνα] ΔΙΠᾶ- 
τη ηΐ8, ΡΓΟΨΊΒΙΟΠΒ ἴῸΥ δ Π ΘΧΡΘΟΙ ΟΠ, ὅζο, 
ΤῊ ἰδ ποίη, Πουγανϑυ, 15 ποῦ ΑἸνναν 8 
ΟὈΒοΥνϑα ; [ῸὉΓ γγὲ τϑαα οἵ κατασκευὴ τοῦ 
πολέμου, Ν{Π1). », τ. “16. Ῥγθρατιηρ ΟΥ̓ 
“ς χῃακίηρ ΤΟΔΟῪ ΓῸΓ ΨΨΑΓ,᾽ ΨγΏΘΙΘ. νν6 
5ΒΠου]α οχρθοῦ ἴο πα παρασκευή. ἈΑπὰ 
Ἰηβίδῃοθβ οὔ ἃ 5|Π|1}|8Γ ᾿πΟΟΥΓΘΟί 6585 
τηϊσις ῬγΟΌΔΌΙν Ὀ6 ἔουιπα 1π ΟὗΠΟΙ τυ τ]- 
ἴεγβ. Ηἢον ἔγὰν ὙΠποΥαΙ4685. δπηίοὶ- 
Ραΐβα {Π6 ἀρρθάγᾶποθ οἵ ὥὥὅρατία ψΠΘη 
τραπορα ἴο τυΐηβ, την Ὀ6. 566 η [ΤῸΠῚ 
Με. Τθοανν 6118 ἀθβουιρίοη οὗ 105. δοίπα] ἡ 
βίαίθ : “α σϑδοῃθαὰ [Π6 σϑιπδῖηβ οὗ 
“ἢ ΤιΔοΘ φοιηοῃΐδη οαρ]ΐα], πονν οα]]6 4 
“ς Ῥ]αῖο- ΚΚ ἀβίτο, σοηβιβύμηρ' οΟὗὁὨ ππποθυ[Ἁ] ἢ 
“ {γᾶσθ8, Δη4 ἤθᾶρθ οἵ ἰᾶγρθ βἴοπθϑ 
“ἐ τοββθα δθοιΐ ἴῃ ἃ βοσύ οὗ Ῥγου ΒΟ 8 
“ενΓΘοΚκ.᾽ “ὙΠ [ΟΥΙΠΘΥ ῥΊΟτΥ οὗ [Π8 
““ ραγίδῃ ΔΟΓΌΡΟ]5, ΨΊ 8}1} 108. [ετη- 
“ς Ρ]68, 15. πον ᾿ηαϊοαίθα ΟἸΪ]Υ ὈΥ͂ ΒΟΙΠΘ 
““ βίσοηρ [οπηἀδίίοηβ ἀπ βοαίίογοα 
“« Π]ΟΟΚΒ οὗ βίοπβ." ΟἸαββίοαδὶ Τοαγ, {1, 

Ρ- 493, 494. 
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΄“σ Ν ᾿᾿ ͵ὔ ’ὔ “-“ “ « ' 

τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας νέμονται, τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται 
χη ᾽ ᾽ὔ “ σ Ἁ » ͵ 

καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν" ὅμως δὲ οὔτε ξυνοικισθείσης 
2 ΄ ΄- ,ν “-“ ,ὔ ,ὔ 

πόλεως οὔτε ἱεροῖς καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένης:; 
κ ῪΝ ΄ “ ε ΄ ΄ 3 

κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῷ τῆς Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισθεί- 
ἋΟ « ,ὔ ᾽ Ψ, ον Ν Ἄ «Ἂς ΄- 

σης, φαίνοιτ᾽ ἂν ὑποδεεστέρα), ᾿Αθηναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτοϑ 
͵ ͵ὕ Ἃ Ν Ἕ , ᾽,ὕ ΕῚ ον “ 

παθόντων διπλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκάζεσθαι ἀπὸ τῆς 
΄“- " ΄ , ΕΝ Ὑ ΕΣ ᾽ ΄“ ἈΝ 

ϑ φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως ἢ ἐστιν. οὔκουν ἀπιστεῖν εἰκὸς, 
» ἣ Ε ΄“ , “-“ ΄ Ἃ Ν μ 

οὐδὲ τὰς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὰς δυναμεις, 
,, Ν ἣν [ ᾿ ΄ , Ν ᾽ὔ ΄“- 

νομίζειν δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην μεγίστην μὲν γενέσθαι τῶν 

"ι 

Ν ἄν ΄ ἣ “-“ “ “ Ὅ ΄ 5 ’ ΕΣ 

προ αὑτῆης, λειπομένην δὲ τῶν νῦν, Τῇ μηρου αὖ ποιήσει εἰ 
Χ » σ ὔ Ὰ ΓΌΩΝ δας Ν ΄-“ 

ΤΙ ΠΕ τε τας ποι πὸ Χρὴ κανταῦθα πιστεύειν, ἣν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μει- 
ἃ ΤΠ 1 " Δ “ Ψ ν , 

κ φομρατοὰ δ ἰὸς ἕν μὲν ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι, ὅμως δὲ φαί- 
ΔΥΤΩΔ ΤΠ η5 οὗ {πΠ6 Ῥ8- 

ἸΟΡΟΠ 65181) ὙΥΔΓ, 
“ » , ΄ ον 

νεται καὶ οὕτως ἐνδεεστέραᾳ. πεποίηκε γὰρ 
, Ν ΄ “ Ν ἊΝ: “- ΕΝ Ν ε 

χιλίων καὶ διακοσίων νεῶν, τὰς μεν Βοιωτῶν εἰκοσι καὶ ἑκα- 

1. μοίρας] σοττ. ἃ. δυνάμεις 1,..0.}.6. 
ΡΘ 5. ΒΕΚΚογιβ ὑποδεέστερα τηᾶνα]ῦ. 
9. στρατείαν ΒΚ Η.ΡΟΝ 4.6.6. Ρορρο. Ηδδςοκ. 
161.) στρατίαν. 1ο. αὑτῆς ΒΕΚΚ. 

2. συμμάχων Ι δὲ] οτῃ. ἴ,.0. 

ῆ: τῆς πόλεως] οπι. 1.6. ἢ] ἥ Εἰ. 
στρατειὰν Κα. Μαυϊρο (ΒΕΚΚ. ἜΠΕΙς 

αὖ) δ᾽ αὖ ε. 11. καὶ ἐνταῦθα σ. εἰζω ἃ. μ 
12. κοσμήσειν Κα. 

Ι. τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας] Πα πη Κ685 
ΟΠΪγ ἔνα αἸνΊβίοη5 οἵ ΡΘ]Οροπη6βα8, [.ἃ- 
οοηϊα, Μεββθηϊα, ΑΥΡῸ]18, Δσμαϊα, δπα 
Ατοδαϊα; ἴοσ Ε]1Β. 4150 ννὰβ ἱπο] πα θα ἴῃ 
Ατοδαᾶϊα. Οὐοτάραγα Ραυβαη. Ὗ. 1,1. 

3. πόλεως] [00] πόλις 46 ἀτῦε αἸοϊταΓ 
ΘΠ ΟΡ δϑύ δύ οα]ατη 8641]. ΜΙᾺ. ποί. 
84 ΒΌΡΠοοΙ. (α]ρ. Τγτ. ν. ύ3ο. ὅοη - 
ΕΒΕ. Ἀρραγαίαβ (ὐἹοιΒ. δα ])θιηοβίῃ. 
ἴοτη. 1. Ρ. 384. ὝΠ6 Ἰΐπθ γοίθυτθα ἴο ἴῃ 
ϑΌΡΠΒΟΟΪ68 ἰδ, κἀμοὶ πόλεως μέτεστιν, 
οὐχὶ σοὶ μόνῳ, γΠθγΘ πόλεως 5 πη- 
ἀουθίθα!]γ τῆς πόλεως. ΟἸΠΟΥ 51Π|11Ὰ 
Ἰηβίδποοβ ἃτ6 ποία ἴῃ ΟΠ οου 8. ποθ 
ο 16 ραββαρθ. ἔθ Κὰπηογβ αν. αγ. 
δ. 484. Ψε1, 447, ΟΡ5., νου πόλις ἀπὰ 
ἀγρός ἅγτ6 τηθητ]οηθα, ψ] ἢ ΠΊΔΩΥ ΟΥΠΘΓ 
τνΟΓ 8, 45. Ὀοὶηρ' οἴδα πο ψτῃοιΐ {Π6 
ἉΓΙΙΟ]6, Ὀδοδιβθ ΚἼΠΘΥ ΟΟΟῸΓ {ΓΘ ΘΠ 
“ἢ ΘΟΙΠΙΠΟη ΒΡΘΘΟΪ, δηἢ] ἅτ {ἢπι5. 850 
“ σΘΠΟΓΑΪΥ π᾿ τι86, {πᾶ ὄνθὴ ψ]ποιΐ 
“(6 ἀγο]ο {Ποὺ σὰ ἢ ΘΧΡΓΘΒ5 ἃ ἀδἤποα 
“ δηα Πα Ἰν 1 18}12Ζ6 6 Βιι0]6οι.᾽» 

4. κατὰ κὠμας---οἰκισθείσης  "Π 6 ΠΆΤ685 
οἵ τΠθ86 νΊ]αρθβ, δοσογαϊηρ τὼ ΜΏ]]ΟῚ, 
(Ποῖον, 11. ἢ. 51.) γεσ Ριίαπθ, Μ68- 
βοᾷ, [ἡτηηςρ, ἀπ ΟὐὙποβιχα, ἡν ἢ ΐο}} αν 

ΔΥοΠα {Π6 οἰΐα 6] αἱ νατγίοιιβ ἀἰβίαηοθβ, 
ΒΟ0Ιη6. Ὀδὶπηρ 1] ΟἹ ἸΟΥΨΘΙ ΘΙ ΠΘΠΟΘ6Β, 
ΔΠ4 ΟἴΠΟΓΒ ἴῃ ἴΠ8 ρ]αῖη. '“ΠΘΥ τνοσα ἃ]}} 
ΘΠΟΙοβοα νη ΟΠ6. ΘΟΙ ΟΠ. ν᾽ Ὰ}} ἴῃ 
{η6 Ἀοτηδὴ ἤπηθβ. ὅ'ποῃ ἴοο, 85 Νῖθ- 
ῬΌΠΙ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, νγὰβ ἴῃ86. θαυὶν βίαίθ οἵ 
Ἔοπηθ: ἴπ6 οτὶρίπαὶ Ρεϊαβρίαπ βθι616- 
ΤΙηθηῦ γνγὰβ8 ΟἹ ἴΠ6 Ρα]δίπθ ; ννῃ1]6 {ΠῸ 
ΘΆΡΙΠ68. οσοαριθα {π6 (ὐδρι το] η6, ἀηα 
16 [,α01π8 {Π6 Ανθῃςπθδ; ἀπ {Π686 86- 
ΥΘΓᾺ] Ὠ1]18 6.6 ΤΑΙΠΘΙ 50 ΠΠΔΗΥ͂ (Ἰδυϊποῖ 
ἴοννηΒ {πη ΑἸ δγθηΐ ρατίβ οἵ {Π6 β8πΠ|6 
οἰῖγ. πο ἴοο ννοσο {ἴΠ6 Βογφλὴ οἵ ΕἸο- 
ΓΘ ΠΟΘ, ἃη6] βοιη8 οΟἴμοῦ [{8] απ ἴονν 8, αἵ 
Η Ἰαΐου Ρετιοα. 

κατὰ κώμας] ϑιυιϊάαβ ν. κώμη (ρ. 864.) 
ἘΕ δὲ Θουκυδί ίδης τοὺς δήμους κώμας 

πρώτη. Κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῷ 
τρόπῳ οἰκηθεῖσα. ΟΟΥῪ ". 

τς κἀνταῦθα---ἣν εἰκὸς, κ. τ. λ.Ί Κἀν- 

ταῦθα ᾿ὰΒ ὑΠ6 βᾶπ|6 56Πη86 88 1 ἼΠπον- 
ἀἰάθα παᾶὰ υυυϊτῖθη καὶ περὶ ταύτης τῆς 
στρατείας λέγοντι. ᾿ΓΠογοίοτα. 1ῃ6 τε]ὰ- 
{ἰνϑ ἣν 15 ἴῃ [Π6 ἔδμη] ΠΙη6 ρΘΠάθΓ. 

14. χιλίων καὶ διακοσίων] ϑοΠο]Ἰαδί, 
ῃὶς εχ Ηοχηοῖο, αἱ αἷΐ, ττ606. πυτϊηροτγαῖ. 
Ἐιβίαι 8 δα 1]. β΄, 358. οχ Οὐαΐδ!ορὸ 



ἘΓΡΆΦΗ ΑΥΥ 1 ττ. 1ὅ 

ἈΝ 5» “ Ἀ Ἁ ῇ ’ “-“ 

τὸν ἀνδρῶν, τὰς δὲ Φιλοκτήτου πεντήκοντα, δηλῶν, ὡς ἐμοὶ 
“- Ν ’ Ν » Ἷ Ξ ἍΜ ΄ 7, 

δοκεῖ, τὰς μεγίστας καὶ ἐλαχίστας: ἄλλων γοῦν μεγέθους 
΄ ΕῚ ΄ λό ᾽ » ΄, θ » ΄ὔ δὲ σ 53 

πέρι ἐν νεῶν καταλόγῳ οὐκ ἐμνήσθη. αὐὑτερέται δὲ ὅτι ἦσαν 5 
κ ΄ ΄ » - ΄ Ν ΄ 

καὶ μάχιμοι πάντες, ἐν ταῖς Φιλοκτήτου ναυσὶ δεδήλωκε" 
"ὦ Ἀ ’ Α Χ ͵7ὔ 

δτοξζότας γὰρ πάντας πεποίηκε τοὺς προσκώπους. περίνεως 6 
. » Ν Ν “-“ ΜΨ “ ΄, “- 

δὲ οὐκ εἰκὸς πολλοὺς ξυμπλεῖν, ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν 
΄ » ΄ »ἤ Ν , , 

μάλιστα εν τέλει, ἄλλως τε καὶ μέλλοντας πέλαγος περαι- 
͵΄ 4 χ ε π » Ὁ 53 Ν - ΄ 
ὡὦσεσθαι μετὰ σκευῶν πολεμικῶν, οὐδ᾽ αὖ τὰ πλοῖα κατά- 

Μ » Ν “ ΄σ , »,) 

φρακτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ παλαιῷ τρόπῳ λῃστικώτερον παρε- 
,, Ν Ν ᾿ ὍΣ ων 5 7 “ Ἂ 

τοσκευασμένα. πρὸς τας μεγίστας οὖν καὶ ἐλαχίστας ναῦς τὸ] 
΄, “ » Ν ,ὔ » ΄ “3 -ΦεΣ 

μέσον σκοποῦντι οὐ πολλοὶ φαίνονται ἐλθόντες, ὡς ἀπὸ 

πάσης τῆς Ἑλλάδος κοινῇ πεμπόμενοι. 
Δπ 

ΘΥΘΡ ὙΠΊΟΠ ττὰβ ΟὟ Ρ 5 

τιογὸ ἴο Ρονετὶν ἴμα Τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ τόν τε στρατὸν ἐλάσσω: 
ἴ0 δὴν νηΐ οὗ ρορι- 

ΙΓ Ιαἰϊΐοῃ. 

ΧΙ. αἴτιον δ᾽ ἦν οὐχ 
ἱπίσιοσν Πον- « 5 ΄, ΄“ ΄“ δ ,ὔ 

ἡ ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον, ὅσον ἡ ἀχρηματία. 

"' Υ ", » , ΄ 

ἤγαγον καὶ ὅσον ἠλπιζον αὐτόθεν πολεμοῦντα 

4. ναυσὶ] ΟΙη. 6. 6. δὲ] οπι. σ΄. 
Ξ 

περαιώσασθαι ἃ(.σ. περαιώσασθαι (.Κ.Ν. ἃ. 9. ληστρικώ- 
τερον ἃ. το. οὖν ΝΟΥ͂, Ρορρο. δ᾽ οὖν ΒΕΚΚΕΙ. 6 σοπ]θοῖ. να]σὸ γοῦν. ναῦς 
ΟΠ]. ἃ. 11. πολὺ ἃ. ἐλθόντες Α.Β.Ε. Ε. Ἡ.Ν..ς.6.[ρ.ἢ. Ηδεοκ. Ῥορρο. 
(ΟΕ]16γ. ΒΕΚΚ. δὲ ἐλθόντες Ν. ναΐρο ξυνελθόντες. 12. κοινοὶ ἃ. 14. τῆς] 
τῇ Κ. τε οτῃ. Υ. ἐλάσσον Κ. 15. αὐτόθι α. 

5. πρὸς κώπην Ὁ. τῶν βασ. τῶν] οτη. Κι. 

Ἴς ἐντέλλει ΥΥ. 

Ηοπηετῖῖ ττ86. Δ ατῖθ ργοαϊέιβ δβί πυτηθ- 
Τυβ. Ια. Οεγά. δὰ σΊγρ. 11. Φη. 298. 
εἰ Μεζιτῖας. δα ΟνἹα. Εριβὲ. Ηδγπιοη. 
Ρ.31τ9. 106 Βαοίογιτηῃ πανθι5 δβϑί ἀρὰ 
Ῥοξίαπη ἴῃ (ὐδίαϊορο ν. τό. εὐ ἀβ Ρῃ1]ο- 
αἰεί ᾿θ]α. ν. 226. ᾿υκ. 

8. ΡΟ]ὰχ 1. 95. Αὐτερέτας (1ἴα ΘΠΐτη 
Ἰερθπα. εχ (νά. Ῥα]αϊπο)ὴ Θουκυδίδης 
ὠνόμασε τοὺς καὶ ἐρέττοντας καὶ ἀπομα- 
χομένους" περίνεως δὲ καλεῖ τοὺς ἄλλους 

" ἐπιβάτας. Η συ 5. 
5. τοξότας) Ἠοτηθυ. 1]. 2. 227. 

εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι. υκ. 
περίνεως) ϑυϊάαβ ἢ. ν. ὙΥ Α55. εἴ ἴῃ 

Πρωτόνεως. υκ. Ε 
6. ἔξω τῶν βασιλέων) [Ια εβί, χωρὶς, 

Ποῖα. Μαρίβί. ἴῃ ἔξω. ΒοΠο]αβίεβ 
ΒΟΥ α1415 1Π1. 61, 3. εἴ Υ. 26,2. εχρο- 
ηἰΐ ἄνευ. Ὁυκ. 

Ἴ. μέλλοντας) ΤῊ ΘσὙΔΙΏΙΠΔΤ ΤΘα.ΪΤο5 
μελλόντων, ἴογ ᾿ξ τοίθγβ ποῦ ἴο τῇ8 περί- 
νεὼς, ΟΥ̓ ΡΆΒΒΘΏΡΘΙΒ, ΟἸΪΥ, Ὀαΐ ἴο [Π6 

Τόξων 

ΔΥΤΠΔΤ ΘΗ ρΘΠΘΓΑΠν. Βαΐ {Π18 15 9Π6 οὗ 
[Π 6 ΤΠΔΠΥ͂ Ραββαρσοβ ΠΟΙ {Π6 οοηϑβίτιιο- 
[ΟΠ 15 δααρίεα ταίπογ ἴο [Π6 βεηβ6 [Πὰῃ 
ἴο {Π6 ννογβ οἵ ννῃαῦ Πα ροπα Ὀδίογο : 
ἴΟΥ περίνεως πολλοὺς ξυμπλεῖν Ὠὰ5 οχ- 
ΔΟΙν {Π|6 ΒΆ1η6 τηθδηϊηρ ἃ5 1ἴ ἹΠπιον 165 
δα νυϊτῖθη περίνεως πολλοὺς μετὰ σφῶν 
ἄγειν, ΔΠ ΔΟΟΟΓΟΙΠρΡῚν μέλλοντας ἴ0]- 
Ἰοννβ, ᾿8ῦ 5 1 ἢθ ἢδα εὸ νυὶτίθη 10. 

1ο. οὖν] ΟΠ] ἴῃ ὨΪ5. βθοοπα βαϊοη 
Πὰ5. τϑβίογθα {Π6 οἱ τϑαηϊηρ γοῦν. 6 
ππαήογβίδη 5 ̓Ὁ ἴο τηθδῃ, “4 αηῳ ταίο τῇ 
“να ἴα [Π6 τηθᾶῃ Ὀδίννθθη ἴΠ6 Ἰἰασρ δῖ 

"ς δηα 5:η8]16ϑὲ βῃ]ρ8, [6 πα θο 8 οὗ 
“ [Π6 ΨΨΏΟ]6. ιτηδηηθηΐ ν}}}} ποῦ ἈΡΡΘᾺΓ 
“ς ΨΘΓΥ͂ ΠΟΠΒΙ6Θ6ΓΔὈ]6.᾽ ““ΑἹ ΔΩΥ͂ Ταῖθ,᾽ 
{Παὐ 15, “τ ΒοΊ ΠΟΥ γοῖι 8]1ονν ΟΥ ποΐ {Πδΐ 
“ [6 ΤΟΥΨΕΓΒ 86 50] ΠἸΘΓΒ ἡνΈΓΘ {Π6 ΒΆΤη6 
“ς ῬΕΓΒΟΠΒ, δπα ὑπαὶ {ποῦ νου] ποῖ θ68 
ἐς ΤΏΔΠΥ ΟἹ ὈοᾶΓα γη0 ψνεγα ποῦ νναηΐθα 
“τῷ ψΌΓΚ {Π6 58105.᾽ 



16 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

Ἀ " ,ὔ ’ ΕῚ » “-“ 

βιοτεύσειν, ἐπειδὴ δὲ} ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν (δῆλον 
ὃ δι Ἂ ᾿ » κ ὃ » ΝΥ ᾽ , , 

ἔ᾽ τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο), φαί- 
ΕἸ 5.99 » ΄ ΄ “ ΄’΄ ’ ΕῚ ἊΝ 

νονται δ᾽ οὐδ᾽ ἐνταῦθα πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ 
“ ΄ , Ν 4 ." 

πρὸς γεωργίαν τῆς Χερσονήσου τραπόμενοι καὶ λῃστείαν τῆς 
ἐξ 3 - -“ ε “ Ε “ Ψ'. 

βϑτροφῆς ἀπορίᾳ. ἡ καὶ μᾶλλον οἱ 'Γρῶες αὐτῶν διεσπαρμένων 5 
Ν , Μἶ ᾽ “ ( “ Ἄς « ’ » “ 

τὰ δέκα ἔτη ἀντεῖχον βιᾳ, τοῖς ἀεὶ ὑπολειπομένοις ἀντίπαλοι 
ΕΣ 7 Ν ον τ " “ Οὐ ὍΝ Ὁ 

ὄντες. περιουσίαν δὲ εἰ ἦλθον ἔχοντες τροφῆς, καὶ ὄντες 

ἰθρόοι ἄνευ λῃστείας καὶ γεωργίας ξυνεχῶς τὸν πόλεμον ἀθρόοι ἄνευ λῃ ς γεωργ χ μ 
« ΔΟ » ΄- - “ ΕῚ 

διέφερον, ῥᾳδίως ἂν μάχῃ κρατοῦντες εἷλον, οἵ γε καὶ οὐκ 
10 , λλὰ ΄ ἜΣ, 5 Ν ΄ 3 “- εἰ ὃΝ ΄ δ᾽ Ἃ 

ἀθρόοι ἀλλὰ μέρει τῷ ἀεὶ παρόντι ἀντεῖχον᾽ πολιορκίᾳ δ᾽ ἂν το 
΄, » ᾿ ΄ Ν ΄, Χ 

προσκαθεζόμενοι ἐν ἐλάσσονί τε χρόνῳ καὶ ἀπονώτερον τὴν 
͵, - » κ 5.» , ΄, χ , ᾽ ᾿Ξ 

5 Τροίαν εἷλον. ἀλλὰ δι ἀχρηματίαν τὰ τε πρὸ τούτων ἀσθενῆ 
53 Ν “ ΄ “ ΄ 

ἦν, καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα ὀνομαστότατα τῶν πρὶν γενόμενα 
΄“ ΄- 3) ἘἙ ͵7ὕ 5᾽ “ ΄ Ἂν ΄-“ 

δηλοῦται τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα ὄντα τῆς φήμης καὶ τοῦ 
΄- 5 “ Ν Ν Ν ΄ " 

νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηκοτος" τ5 
» Ν Ν Ἂ φοιων, ἘλωΕ Ἂ 7] 7 Ἂ 

ΧΙ]. ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωϊκὰ ἡ “Ἑλλὰς ἔτι μετανίστατο τε 

βοιωτεύειν Κι. 2: ἔρυγμα͵ Ἰ. 4. Χερ- 
χερονήσου 1.Ν. χεροννήσου ΚΗ. σψα]ρὸ χεῤῥονήσου. Τηΐνα 

χερονήσου ἃ.1.. χερσοννήσου Ἐ.: 45: 2. χερονήσου 
χερόνησος ἴ.; ἼΠ. 62, ,3: χερρονήσου 1. Ο. 

ΥΠΙ|. 90, 2. ἰχερονήσου Η.1. χερονήσ- 
σου Ἐ.; ΨΠΠ.102,1. χερσοννήσω Ἐ᾿. χερονήσῳ 1. χερωνήσωι .; ΜΨΠΠ|.το4.2. 
χερρόνησον Β.6. 6. ἀεὶ] οτῃ. ἃ. ἀντίπαλον Ὁ. 9. διεφέροντο Καὶ. 
1Ο. μέρη 1. παρόντι Α.Β.ΙΕ ΕΗ ΓΚῸΝΡΟΝ. 4.ς.α.6.8..}..1. Ηδδοῖς. Ἰβοβῥο, (ΟΕ ] θυ. 
ΒεκΚκ. νυ]ρὸ παρατυχόντι. δ᾽ ἂν] δὲ ἃ. 11. - προκαθεζ. ἃ ἐν] οη]. 68. 
τε] οἵη. Υ. 12. πρὸς ῬΓ. Ε. -νῇ ἦν---Ο. 20, 3. ὅτι “1π.} Πδδο ΤΘοΘ ΠΟΥ 8 Ἰπ. 
[01118 Βαθεὶ Εἰ, φαατίο οἱ φαϊηῖο. ΒΕΚκ. 18. γε οτη. (. εἴ ἢ. (.. 6. τθαθηΐϊα 111 Εὶ, 
[0114.}) ΒΕΚκ. γε δὴ] δὴ ΗΙΚ.Ν.Ά. α.ς.4.6. δὲ Ε.1,.0.Ρ, 

ο 
1. βιοτεύειν]. βιωτεύσειν Υ «κα. 

σονήσου Α.Β.Β. ἢ. 
ΙΝ. 42, 2. χερρονήσου 1,..0. 
ΠΟΝΙ. Ὁ7.1 . χερρόνησος αἷ ἃ... 
Θ.ς.ἔρ. χερονήσου 1. χεροννήσου - 

1. ἐπειδὴ δέ! ΒοΙΚΙΚΟΓ τη Πβ Ἰαΐθδῦ. ΟΥ ργδαϊθαίθ οὐἉ [Π8 βδπίθποθ, ἃ ἴῃ ΓΥ͂, 
οαϊίοη, 1832, τϑα 8 ἐπειδή τε; [ῃ8 8πθ-. 132, 2. ΥΠ11. 20, 2. ἀπ 11. 65, 5, γΠθι8 
τη ΜΗ, Ν᾿, οὐηῖῖβ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ τε θ6- {πὸ ἔοστη οὗ {Π8 Ἰαῃρτιαρθ ΟἸΟΒΟ]Υ ΤΘβθπι- 
ἴογθ στρατόν. "6 ραββϑᾶρξδ ἀρρθαϊβα ἴο 
Ὀγ Ηδδοκ δπᾶ Θδ,Ιοσ, ἃ5. 50 γ᾽ηρ {Π6 
σΟΠΒ ΓΟ τόν τε στρατόν---ἐπειδὴ δέ, 
111. 52, 3, ἀῃηα ΥἼΠ]. 48, 3, ἀο ποΐ 8ρ- 
ΡΙΥ ἴο [Π6 ῬΓοδθηῦ οᾶ86. ὅδ ἤοινανοῦ 
ϑΌΡΒΟΟΙ, (4. ΟοἸοη. 367, ἀπ Η θυ πηᾶπῃ 
οἡ ΨΊΡΟΓ, ποίθ 520, αηὰ Κα ἀππου, αν. αν. 
δ, 722. 5. 6], 754. 56. 1 Ὀε]ϊονα {Παΐ 
ΒΕΚΚΟΓ 15 τὶρῃηΐξ ἴῃ ΘΟΓΓΘΟΙΙΠΡ’ [Π6 ἰοχί. 

2. φαίνονται δ᾽ οὐδ᾽ ἐνταῦθα] ἋΠ6 οοη- 
Ἰαποίίοη δὲ 18 ΠΟΓΟ τπιϑοὰ ἴῃ [Π6 ἃροάοβὶβ 

Ὀ]65. {Π6 Ρῥγθβθηῦ Ῥαββαρθ: ἐπειδή τε ὁ 
πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν 
τούτῳ προγνοὺς τὴν δύναμιν. (ΟὐΟΙΏΡΑΓΘ 
4180 οἢ. τ8, 1. οἵ [}18 θοοΪς. ἐπειδὴ δὲ οἱ 
τύραννοι κατελύθησαν---μετὰ δὲ τὴν κατά- 
λυσιν ἡ ἡ μάχη ἐγένετο. 

τό. ἔτι μετανίστατό τε καὶ κατῳκίζετο] 
“ΕἼ ἃ5. 861] πηονηρ ἔγοιη Ρ]αςθ ἴο Ρ]ᾶςο, 
“ἐ δη βϑιΠηρ 1056}, 1.. 6. 10 ννὰβ πού γαῖ 
Βϑίι6α, 



ΞΙΡΡΑΦΗΣ Ύ τι, 12. ΠΤ 

Ν , σ Ἂς ε ΄ 3 ΖΠ 

Ῥχοοθοαϊηρ πεχὲ θ6- ΚΑῚ κατῳκίζετο, ὥστε μὴ ηἡσυχασασα αὐξη ηναι. 
νοπᾶ ἴπ6 Τυολη νγνᾶσ, ὦ Ν » ΄ ἔνες ΔῈ ΄ὔ » ᾽ ͵ 

Οτϑθοθ 511 οοπεἰϊπιραᾶ 7) τε γὰρ αναχωρῆησις των Ἑλλήνων εξ Ἰλίου 2 

« ͵ὕ ͵΄ Ν 5 , ἐν ,’ 

ἴον ἃ Ἰοπβ ὕπο ἴπ ὅπ γρργνία γενομένη πολλὰ ἐνεόχμώσε, καὶ στάσεις 
τπιηδοίεϊοα πα {πο γ6- β " : Ἷ ἀν ἘΦ ΗΝ ΑΕ, 

ἴοτο ἴῃ δὴ ἀππηριονὴς ΕΜ Ταὶις πολεσιν ὡς ἘΠῚ πολυ ἐγίγνοντο, ἀφ 

σομπαϊτοη. - » , Ν ΄ " ᾿ 7 

ὧν ἐκπίπτοντες τας πόλεις ἐκτιζον. Βοιωτοί 
΄ “ « ἘΝ Α Ν σ“ “ 

τε γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν, ἐξ "Αρνης 
. ΄“ δ ΄-“ " ψ Γς 

ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν, τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν πρότερον 
Ἀ .““ “ ΄ ΕΒ ἕ 3 Ν » ΄-“ φ᾿ 

δὲ Καδμηίΐδα γῆν καλουμένην ᾧκισαν᾽ (ἢν δὲ αὐτῶν καὶ 
᾿ Ἷ ΄ 5 - -“ ,, ΓΤ ὑτῚ τὸ ἈΝ » ΕΝ 

ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐς ᾽ἴλιον 
“ “,ιι»ν Ἂ ε , 

τοἐστράτευσαν), Δωριῆς τε ὀγδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Ηρακλείδαις 

1. κατῳκίζετο .Β.ΒΕΟ.ΗΟΝΟΝ 4.0.ς.6.ρ.ῃ. Ηδδοκ. Ῥορρο. (06 ]18υ. μετῳκί- 
ἕετο νυ]ρο. ἡσυχάσασαν Α.Β.ΕΕΝα.Κ,ρ ἢ. 8. ἐνεύόχμωσε Β.ΕΗ.ΥΝ ἢ.ρ. 

ω 

ἐνεώχμασε ἃ. ἐνεώχμωσε Ἀ.Ἐ . εἴ να]ρσο. 4. ὡς] οἵη. σ΄. ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἘΘΉῊἙΪ ΝΥ. α.6 ἐγένοντο ἰΚ. 6. τε] οἴῃ. 68. οἱ νῦν] οτη. ἃ. μετὰ 
τὴν ἰλίου. Ἰω. η. μὲν] οἵη. Ε.Η.Δ.ο. 8. καδμηϊάδα ΕΗ. καδμίδα ἃ. 
γὴν τὴν χαιρώνειαν (νΕ] χαιρώνεαν) καλουμένην Ἐ. ᾧκισαν ἃ. Ηδδοϊς. Ρορρο. 
(ΟΕ]]εγ. Βεκκ. να]ρὸ ᾧκησαν. καὶ] ΟΠ. 8ἃ.6. Δηΐ6 ῬΡΙΌΠοΟΙΠΘη ροπαηΐ Ν.Υ.6.6. 
9. πρότερον] ροβύ ταύτῃ ροππηΐ ΚΕ. Ο.Ή ΤΟΝΟΝ ἀ.6. Ροβῦ γῆ, ΟἸΏΪΒ80. ῬΓΌΠΟΙΉΪΠΒ, 6. 
το. σὺν ἃ. 

5. τὰς πόλεις] ““ ΟἸαταβ 1185. ὉΤΡ6Β, 
« 85 1Π616 ΠΟΥΊΤΠτΙΒ ΘΧΕ]{1556.᾽ ΡΟΡΡΟ. 
Ῥχοϊθσοπῃ. ἴ. Ρ. 2οο. 

6. ἐξ "Αρνης] Ατηβ ἴῃ ΤΠ ββαὶν 15 [Π68 
Ῥίαςθ ἤθτθ Ἰητθπ 66, νν 1 οἢ Πουνονοῦ 5ἴθ- 
ῬΒδητ5 ΒΖ Ὁ] ΠῈ5, [Ο]]ΟΥ] ΠΡ ΒΟΤΠ6 ΟΠΕΥ 
ΒίΟΤΥ, ΟΥ ΘΟὨ αβηρ {παΐ 16} ΓΠπου- 
ἀἸ465 δὐορίοθα, 64115 ἃ Θο]ον ἔτοιη Βοο- 

᾿ς ἀϊα. ΜΈΠ]Ο᾽ σοποοῖνϑϑ {πα΄ [Π6 βιαίθιηθηΐ 
νΠ] ἢ τη  Κ65 ἃ ροσίοη οἵ {Π6 Βωοῦδηβ 
ἴο Πᾶν Ὀθθὴ βϑί16α ἴπ Βωοίϊα Ὀδίοτθ 
1π6 ᾿ΓΤΟΪαπ νν8γ, ννὰ8. ΠΊΘΓΟΙΥ πιδᾶθ 1ῃ 
ἀεἴθγθηοθ ἴο {Π6 δα! Πουϊν οὔ [Π6 Ηοτηθσῖο 
οαΐαϊοστιο οὗ [Π6 58105 ; Ὀαΐ Π6 δα 5 {Παᾶΐ 
ΔΟΟΘΟΤΟΙηρ' ἴο {Π18 σαα]οστιθ 10 υνὰ8. ΤΠΟΤΘ 
{Πὰη ἃ Ρογίοη, ἴον πὸ Βοθοί 8 ὑγῈΓθ 
ΤΟρΓθβθηΐθα 85. Δἰγθα αν ροββθβϑίηρ [Π6 
ΜΠΟ]6 οἵ ψ]αῦ ννὰβ αἰλουνγαγβ οα]]θα 
Βαοίϊα. Π 16 Μίηγοσ, Ρ. 395---5-. ΡευΠδρ8 
τῃογοίογ ΤΠ πον αἸ465 πα Οἵ ΠῸΓ ΤΘΆΞΟΠΒ 
ἴον Π15. βίαϊθιηθηΐ, δη 4 νγὰβ ποῖ τη Εν 
ζΟ]]οννὶηρ' [Π6 Δα Πουν οὗ ΗΠ οπιου. ΑΥ̓́Παΐ 
γνὰ5 [Π|6 Τ68] ὑγπὉ}} 15 Παγ]ν το 6 ἀβοοτ- 
ἰαϊηθαὰ ὈῪ τι8 Πονν. 

1ο. Δωριῆς τε---ξὺν Ἡρακλείδαις ΤῚΘ 
δτθαΐ ΓΆΤΠΠΠΥ ΟΥ̓ Τα ΘΓ οἸδη ν᾽ ὨΙΟἢ ο]αϊτηθα 
ἀδβοθηΐ ἔτοπὶ {π6 μοτὸ Ἠρτγοῦ]θβ, θοὶηρ 
ΘΧΡΕ]]δα ἔγοιη Ῥεϑὶοροηηθβαβ Ὀγζ ἴπΠ6 Ρε]ο- 
ῬΙάδο, Τοσιπ ἃ ἃ ἢ Βυ]ιη} διηοηρ (Π6 )ο- 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΞ, ΥΟΙ,. 1. 

τΔπ5, 8 Η 6 ]]ΘηἸδ πη ῬΘΟΡΪ6, ᾿Π ΠΑ Πρ᾽ ἃ 
τηοπηΐαϊη αἰβίσιοῦ Ὀθύννθθη [Π6 οπαΐη οὗ 
(Εϊα οα [Π8 ὁπ 5146 δηα Ῥδγπαββιιβ Οα 
{πΠ6 οἴμου. Ηργα ἴπϑν ἔοιιπα ψ]Π]Π]ηρ᾽ [0]- 
ἸοΟτν ΕΓΒ ἸῺ {Π 611 ΘΠ ΘΓΡΓΙΒΘ ῸΓ [Π8 ΤΘΟΟΥΘΥΥ͂ 
οἵ {ΠΕ6ῚΓ [ΟΥΠΊΘΥ ἀοιηϊηϊοη ἴῃ ῬοΙοροη- 
ΠΘΒΙΒ: ἴΠ6 ΗδγδΟ] Ιεθ. ὑνασα [0 ῬΡΟΒ5688 
{π6 ΤΠγΟΠ65 οἵ {ΠΟῚΓ ἀποθβίοσβ  θαΐ {Π6 
ΤΟΥ ἢ 5 ὑγῈγΘ ἴο πᾶν {Π6 ἴτθθ ῬΤΟΡΟΥΥ 
οὗ [Π6 Ἰαπ8. νυνὶ {πον Πποροα ἴο σοη- 
4161, ἃΠα τνοστα ποῦ ἴο ΠΒΟΙα {Ππ6 πὶ ἸΠᾺΘΥ 
ἴῃ6 Ηφγδοθθ. 'ΤΠΘ ᾿Ἰπνϑάθυβ ὑγῈγα ͵80 
αϑϑιβίθα Ὀγν δὴ ἀυτο]δη οἤϊοῖ παπηθα 
Οχνὶαβ, ἀπα ὈΥ ΠΙΒ τπθᾶῃ8 {ΠῸν ὙΨΕΙῸ 
ΘΔ ]6 ἃ ἴο ΟΥΌΒ5 ΟΥ̓́Θ ΟΥ̓ 8568 ἔγοτὴ {Π6 
ΠΟΙΓΠΘΙῚ το {Π6 βοιίπογη 5146 οἵ [Π86 
ΟὐτἸπιΐδη σα]ῇ, ᾿πϑθδα οὗ Τογοϊηρ' {Π6]0 
γνὰν Ὀγ Ιαπα ἐγ υρῊ {Π6 ᾿βύΠπηιι8. “ΠῚ 
ἸΠ ΑΒΘ τνὰ8 ΘΟΙΠΡ]οίο]ν Βιοο βϑία] ; 8}} 
Ρο]οροππθβαβ, χορ  Ατοδαϊα αη ΑοΠαῖα, 
[6]] ᾿πίο {Ποὶν ρόννθῦ; δη4 (ἢγθα ΟΠ οἔβ οἵ 
[16 Ηργδο!θθ ἴοοῖκ ροββθβδίοι οἵ [Π6 
[Ὡγτόοη685 οἵ ϑρατία, ΑΥὙΡΌΒ, ἀπα ΜΘ βθηϊᾶ ; 
γνΠ116 Ἐ]15 τνὰβ ἀβδισ πη ἴο {Π6ῚΓ ἀββοοϊαΐθ 
Οχναβ. ΤῊ Ἰαπα τνὰβ αἰν] θα ἴῃ Θητ8] 
ΒΠΆΤΘ5. διποηρδβί ὕπ6 [)ουαη8, τυ] 1} 6 
Θχοθρίοη ργΟῦΔὈΪν οἵ βοῖὴθ ΡΟΥΠΟἢ8 αἵ- 
το ῃΠθὰ τὸ 6 αἰθβδγθης. ἴθι ρ]68, ἂηὰ 
γν]ο ἢ νῚ 0} 16 οὔϊοο5 οἵ ρυϊθδυποοα θ6- 

σ 
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’ Ε 

4 Πελοποννηῆσον ἐσχον. 
6: Ε οῇ , - 

Ὑγποη αὐ Ἰοπρῖι 8. σᾶασὰ ἢ λλαὰς βεβαιως καὶ 
ΟΆΠΙΘ. ΠΊΟΤῸ βοι θα, ἴὲ 

Ῥορδη ἴὸ βοῃαᾶ ουἱΐ πὰ- 

ΤΩΘΓΟῚΙΒ ΘΟΙΟΠΪΘΘ : ναῖοι καὶ 

μόλις τε ἐν πολλῷ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

͵ « ’ὕ 

χρόνῳ ἡσυχά- 
͵ὕ 

οὐκέτι ἀνιστα- 
΄,ὔ » ͵ 5 ΄, Ἂν; Μ|} ᾿ ἊΘ ᾿ 

μένὴ αποικιὰς ἐξέπεμπε, και ωνας μεν ὯὮΞ 

΄ Χ Χ Υ 

νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς ῳκισαν, 
Ἂς: 7 ͵ὔ ΄“ 

Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλέον Πελοποννήσιοι, τῆς τεϑ 
᾽ ἃ , ΄ Ν “ - 

ἄλλης ᾿Ἑλλάδος ἔστιν ἃ χωρία. πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν 

Τρωϊκῶν ἐκτίσθη. 

ΧΙΠ. Δυνατωτέρας δὲ γιγνομένης τῆς “Ἑλλάδος καὶ τῶν 
Ν ΄- ΒΩ ΄- Δ Υ ,ὔ Ν 

χρημάτων τὴν κτῆσιν ἐτι μᾶλλον ἢ πρότερον ποιουμένης, τὰ 

Απᾶ ἐπθ ἱποόγθᾶβθ οὗ 

τνθδ} }} Ιοα τὸ ἀβαγχρᾶ- 

(ἰἴοη8 οὗ [Π6 ΡβΌνΘΙΙ- 

τηρηΐ ἴῃ αἰ ογοηΐ βίαϊθβ 

Ι. μόλις ΑΙΒΕΙΝΙΟΥ. { ἢ. νυ]ρὸ μόγις. 
ἊΣ ΤῸΝ. ΡΟ ΘΟ: ἃ 
μόγις. 2. βεβαίως ἀπο ἡσυχάσασα ΡῬΟηΪΐ ἃ. 

π ψ 
Ν.Ο.ΡΥ.Ὀ.ς.4.6. ἐξέπεμψε ἃ. ἐξέπεμπε Κ. ψιϊρο εὐ ΒεΙκκον ἐξέπεμψε. 

5. πλέον ΒΟΉ ΝΟΝ ἃ.ο. Ρορρο. 
δ. γιγνομένης νΕ] γινομένης ἃ. Β. ἘΠΕ ΣΙ 

ἃ.6.6.ξ.α.ἢ. Ῥορρο. (ο6116ν. Βεκκ. 6. οὖ να!]ρὸ γενομένης. 

ὦ 1: 
6. ἄλλης] οπι. Ρ. ἀχωρίαν. 

Ἰοηρσϑα ἴο [π6 Η ογδοθθ, ἃ5 [ΠπῸ ἀθβοθπᾶ- 
δηΐβ οἵ [Π6 Ὠδί]οΠ8] σοῖβ ἀπ Πογοθβ οὗ 
[η6 οοιηίσγ. Μρδηνῃ6 {πΠ6 οἱ] 1π- 
ΒΑ ΙΔ Ἷ8 γν 6.6 οἰ τηθὺ το ποθ ἴο τηϊρταΐθ, 
ΟΥ ΨΕΙΘ ἰγραίθα 885 8Δὴ ᾿ΠΙΘΓΙΟΥ Οδϑίθ, 
ΒοΙαΙηρ 510 ῃ ΙΔ Π18. ἃ5. {Πθν 6 Γ8 Ρϑὺ- 
τηϊτοα ἴο ου]εἰναῖο, ποῦ ἃ5 ἔλθ μο] ἄθυϑ, θαξ 
85. ᾿θηδηΐβ ππῸ 6 1)οτίαη Ἰοσάβ. ΤΠ 656 
ὙΈΓΘ [Π6 ΓΔΟΟΠ]ΔΗ8, ΟΥ̓ περίοικοι, οὗ γνΠΟΙὴ 
γγΘ 58Π8}} πα ἔγθαιθηΐ πηθηθοη ἴῃ {Π6 
ΘΟτΓΒ6 οἵ {Π18 ΠΙΒίουυ ἢ Δ η 5016 οἵ [Π]8 
1458, [ἈΠ Πρ ἴῃ ΔΠ αἰζοπηρί ἴο ΥΘΟΟΨΘΥ 
{ΠΕῚΓ ᾿ἸπΠἀθροπάθηοθ, ννοτο ἀθρτδαθῇ το [Π6 
5111] Ἰονν8ὺ σοπα!οη οἵ νἹ]αῖη8, ΟΥ ῥτδ- 
(14] βανθβ; δπηα (ῃπ|8 ἔογτπηθα [Π6 ἢγϑί 
Ῥορὶππίηρ οὗ {Π6 ο1455 οἵ Ηο]οῖβ, ΒΟ ἢ 
ννᾺ8 Αἰογννα 8 σΥΘ Εν Βυν6 }16 4 [ΤῸΠῚ 
ΟἴΠΟΓ 4υαγίουβ. ()η {Π6 οἴποὺ παπᾶ {Π6 
Η 6]]Θ πὰ πη Πᾶπη6 (ουῖν θα 105 σΘΉΘΓΆ] ΡΓ6- 
ἀογαῖπάποθ ΤὨσοιυρῇοῦυΐ ἀτϑθοθ τσ {Π6 
Ἰλοτγίαη σοπαϊοβὲ οἵ ῬΘ]ΟροηΠθβι8: [Π6 
1)ο 148 ο]αἰϊτηϊηρ ἀθβοθηΐ {τΌτ {Π6 ο] ἀθϑ 
Β0η οὗ Ηφ]]6η, ἀπ νυν ἢ}]6 {πον ρ]ουϊθά Ἰὴ 
{Π6ῚΓ ΘΧ ΓΟ 0, ἈΒΒΟΓΓΠρ᾽ {ΠΟΤ ῬΘΟΊΠ]ΠΑΓ 
(1116 τὸ τ6 Η 6] πη παῖηθ αὔονα 8]} {ΠῸ 
ΟΥΠΘΙ {π10 65 γν Β] 0} Πα ἀβϑιιπηθα ᾿ζ. ὅ68 

-“ ῇ , 

πολλὰ τυραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι καθίσταντο, τς 
΄ ΄ ΄ ἊΝ ΄ 

τῶν προσόδων μειζόνων γιγνομένων (πρότερον 
ποῦ ΓΤ ς: “" ΄ Ἂν ΄ 

δὲ ἦσαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι), 

Τὰ ΥΙΙ. 26;... ΒΒ: ΤΥ 224: 2ε 
ΘῸῊΣ δ- ππς ΨΠΠ 84. Β. ὕπο Ιοοο ΝΠ). 92. 8. οπιπθβ 

3. ἐξέπεμπε Ἐ.Κ.Η.1.1.. 

», 

4. ᾧκησαν 
γυϊρο οὐ ΒοκΚ. ΘοοΙΙον. πλεῖστον. 

11. γενομένων ΚΚ.α.1. 

Ἰβοογαΐθβ, Αὐο ἀδπητι8, Ρ. 119. ΘΥταθΟ, 
ΨΙΠ. κ,.4.. Ῥαύβδηϊδει Εἴ- τ. 111 π᾿ 
1.5. νυ. 

8. ἐξέπεμπε) ΤΠε ἱπιρογίδος ἰηβίθδα οἵ 
{Π6 σΟΙΠΠΠΟῊ ΤΟΔα]ηρ' ἐξέπεμψε Πὰ5 θ6θῃ 
Ἰαβῦν τοβϑίοσθα Ὀγ Βεποαϊοῖ, Ηδδβοῖς, 
Ῥορρο, δπα (δ]1ου. “ Εὖ τθοῖθ ψαϊάθιηῃ, 
ἴο τι56 (ἀδ]]ου 5. ον ΟΓ8, “ΟΠ ΆΤΩ 
“1 Βθα] πο ηΠθι5. 46. σου 8 σα θυιϑάδμῃ 
“6 ΘΟ]ΟΠῚΒ Ἰοχαϊαν, πὶ δαΐθπὶ ἦθ 
“ε ΘΟ]ΟΠΙΪΒ. ἴῃ ὈΠΊΝΘΓΒΙΙΠΊ, 1186 ἸΟΠΡΊΟΤΙ 
“Κ (ΘΠ ΡΟΥῚΒ ἔγαοῦι ἃ ΨΑΥΒ. ΡΟΡΕ]18. ἴῃ 
“ς ψΑΤΙΑΒ ΓΘΡΊΟΠΘΒ5 τη] 6 ὈδΠςτι1.᾽ἢ 

5. ᾿Ιταλίας] ΝΥ 8 πηιιϑῦ ΓΘ ΠΠΘΙΏ 6 Γ {Παΐ 
[Π6 παῖ “ 1] γ᾽ ννὰβ Δρρ!!]θα ἴῃ 1ῃ6 
ἀρθ οἵ πον 1465 τπογοὶν το {πὸ Βοῦτἢ- 
δγητηοϑῦ ροιηῦ οἵ [6 ρϑηΐηβια, {Π|6 
τη θγ ἢ Ῥγονῖπο65 οἵ Οὐ] τα ΟἸΐτα ἀπ 
(δα τα {Ππ|τὰ. ὅ88. ΑὐϊβίουἹθ᾽β Ῥο 168, 
ὙΠ το 
11. τῶν προσόδων μειζόνων γιγνόμενων] 

Βὸν [16 ἀϑοθπάδπονυ ἴῃ οἷν] βοοϊοίν ἢγϑί 
Θη͵ογθα Ὀγ ποθ] ν, ἀπ αἰζουννασ 8 ὈῪ 
γνΡΘΆ ἢ, 866 [Π6 βθραγαῖθ αἰββουίαι θη δἵ 
[Π6 φῃηᾷ οἵ {Ππ6 νο]απηθ. 

12. πατρικαὶ βασιλεῖαι] 1) ον ]εἰη, τ6- 
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πὸ ταὶ οὗ τοῦ Ψαυτίκα, ΤῈ ἐξηρτύετο ῃ ἄλλας, καὶ τῆς θαλασ- 
1ηα ̓ν! ι18.15, γα ἢ ΠΟῪ σης μᾶλλον ἀντείχοντο. πρῶτοι δὲ Κορίνθιοι: 
ῬοσΙηπΐηρ ἴο Ονοῦθῶ- 

τς ΄ὔ » , “ς ἦς ΄ ᾿ 

Ἰαπιοα Ποῦ πεν. Αὐΐεα- λέγονται ἐγγυτατα τοῦ νυν τρόπου μεταχειρισαι 
ἐΐοπ 4150 νγᾶβ ΠΟῪ ρμεαϊα Η Ν Ες Ξ' ; ἐᾷ ᾿ 

το πᾶναὶ αὔαῖτο, πεν Τὰ περὶ τὰς ναῦς, καὶ τριήρεις πρῶτον ἐν Κο- 
{Π6 ΟοΥ ΒΔ η8, Ὡ ἰδ ΄, - κ 

ρίνθῳ τῆς Ἑλλάδος ναυπηγηθῆναι. φαίνεται δὲ 3 
΄“ 7 Ν - “ 

καὶ Σαμίοις ᾿Αμεινοκλῆς Κορίνθιος ναυπηγος ναῦς ποιῆσας 
΄ ,ὕ » 5 ’΄ ἷ 4 

Α.Ο. Τ0δ. τέσσαρας ἐτὴη δ᾽ ἐστὶ μάλιστα τριακόσια ἐς 
κ ἘΝ “ Ἔ “ “ 7ὕ 

τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου, ὅτε ᾿Αμεινοκλῆς Σαμίοις 
3 ͵ , - 5) “ [ἢ 

λθε. ναυμαχία τε παλαιτάτη ὧν ἴσμεν γίγνεται Κορινθίων 4 ἡ μοχ 
᾿Ψ ΩΝ ͵ παν ΝΝ ΄, Ν ΄ 

ΤΟΣ ς Α 0. ὅδ. πρὸς Κερκυραίους" ἐτὴ δὲ μάλιστα καὶ ταύτῃ 
« , ἄν 5 ’ὔ ΄σ » ω ΄ ᾽ ΄σ 

ἑξήκοντα καὶ διακοσιὰ ἐστι μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου. οἰκοῦντες ὅ 
Ν Ν ΄ « ᾿ς ϑιὺν ἣν ΄- 5 ΄- ον αν ,ὔ 

γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι ἐπὶ τοῦ ἰσθμοῦ ἀεὶ δὴ ποτε 
» , 5 “ ε ΄ ἈἉ 4 δ᾿ ἴω Ν 7 

ἐμπόριον εἶχον, τῶν Ῥθλληνων τὸ πάλαι κατὰ γὴν τὰ πλείω 
ΕΥ̓ ἐν ,ὕ ΄“- 5 ἣν ᾿ ἐν ΄“- ΕΒ) 

ἢ κατὰ θάλασσαν, τῶν τε ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ τῶν ἔξω, 
ΝΥ ΄ » 7 1 » ΄ » “ , ͵ 

τὸ διὰ τῆς ἐκείνων παρ᾽ ἀλλήλους ἐπιμισγοντων, χρήμασι τε 

1. ναυτικά] ναυσί ἃ. 42. μᾶλλον] μόνον!Ί. 42. μεταχειρῆσαι ἔσ. 4. πρῶτον 
ἐν Κορίνθῳ Α..Ε.Ο.Η ΤΟΝ ἃ.ς.6.8.6.ῃ. Ηδαοῖκ. Ῥορρο. (ἀο6]]ου. Β6κκ. Ὄδοίοι! (εἰ ἃ. 
ΒΕκΚκ.) ἐν Κ. πρ. 5. ἐνναυπηγηθῆναι Ε΄. α.Η.1.Κ.1,..0.}.4.6. Ηδδοϊκς. Ρορρο. 
(ΟΕ εν. 6. ἀμινοκλῆς [.1Κ.ο. κορινθίοις ἱ. ναυπ. Κορ. ἃ. η. ἐστὶ] οτη. ἃ. 
9. παλαιτάτη Α.Ὁ. ΕΗ .ΝΟΘΝ.Ρ.ς.6.ν.ἢ.. Ῥορρο. (ἀοβ!]ογ. 6 κὶςκ. παλαιοτάτη (οἰοτ 
Ἐπ τί Ὁ. 18. 0. 
ταύτῃ οτη. ἃ.Β.Ε Κρ. ἢ. οὐ ργ.α. 

12. ἐμπορεῖον Ἐ;. οἱ Ἠὶς εἴ Ἰηῇτα. 
(..ς.6. 15. διὰ τῶν ἐκείνων Υ͂. 

ζευτεᾶ το ὈΥ ΟΙ]]ΟΣ ἴῃ ΠΙΒ ποίβ ἡ {Π|15 
Ῥᾶββαρθ, ααοίεβ ἃ ραββᾶρθ ποτ Ατὶ- 
βίοι θ᾽ 5 ΡΟ 165, [11]. τ4. 6.1 τη ΠΠπβίτα- 
Ὄοπ οἵ [πΠ6 βθη86 οἵ {π6 ψοτὰ πατρικαὶ, 
85 1 1ἢ τηραῃΐ ““ ρδΐθυ μα], [ἈςΠου]ν.᾿ 
Ἔχουσι δ᾽ αἱ βασιλεῖαι τῶν βαρβάρων 
τὴν δύναμιν πᾶσαι παραπλησίαν τυραννικῇ, 
εἰσὶ δὲ ὅμως κατὰ νόμον καὶ πατρικαί. 
Βαΐ πατρικαὶ βασιλεῖαι ἃΥ6. ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΘΧ- 
Ῥ]αϊμθα Ὀν ᾿βοογαΐθβ [0 πιθᾶῃ, ““ἃ 4ο- 
“ς τη] ΠΟ ὙνΒΪΟῚ ἃ Τηδη ΤΘΟΘΙν 65 ἔγοτη ἢ]8 
““ {ἈΠ ογβ :᾿ Ἐναρόγαβ, Ρ. 195. 8πα [Π18 
ΔΡΎΘΟΒ ΜΊΓΠ {Π6 56 η86 οὗ [Π6 ννογὰ ἴῃ {Π6 
γγ}6}1 ΚΠΟν ΠῚ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΉ8, πατρικὸς ξένος, 
πατρικὸς φίλος. Απα Ατβίοι]θ, ἴπ [ῃ6 
γον ποχῦ ρᾶρθ 0 {πα τοίοσγθα (0 ὮΥ 
ΤΌΘ ]δΙη, 11]. 14, 1ττ, 12. (Ρ. 357. 6. 
1)νΔ8]..) Βρθακβ οἵ [Π6 πποπάγοῃϊθβ οἵ [Π6 
Πογοὶς ἄρθβ, 85 ἑκούσιαί τε καὶ πάτριαι 
γιγνόμεναι κατὰ νόμον, ἃ 8148 ἐγίγνοντο 

παλαιοτάτου (.Ἐ. να. Βεκκ. 
καὶ ταῦτα Ν.Υ. 

ἑλλήνων τὰ πάλαι κατὰ γῆν ἢ ἃ. 

το. δὲ] οἵη. ΕΔΗ ς.6. καὶ 
11. ἐστι καὶ διακόσια ἃ. 

πλείω 

14. θάλατταν 

βασιλεῖς ἑκόντων, καὶ τοῖς παραλαμβάνουσι 
πάτριοι. ἈΠ [15 15 1 ὈΕ]ονα [Π6 5686 
οἵ [π6 ἵνογὰ ἴῃ {Π6 νεῦῪ ρᾶββαρβ αοίθα 
Ὀγ 1) ἀρ ]εῖη. 

4. καὶ τριήρεις] ΨΙάΘ ϑ'οΑ Προ Απὶ- 
τηδάνουβ. δὰ ιβ6 Ὁ} Οἤτοη. Ρ. 61. 
Ηυνϑ5. 

6. ᾿Αμεινοκλῆς] ἰὰ ΜΒ. εὐ ΤΠο- 
τηϊδύπιβ Οταῖ. 26. ΑΠΊΘΠΟΟΪΘπὶ νοοαΐ 
ΡΠη. Ν. Η. γ. βΒ6. Οοηΐξεν. Ηϑγοαοί. 1. 
τύ3,1, 2. ΝΙΑ55. Ρ]1η1ὰ8 διιοΐογο, αὖ αἰΐ, 
ΤΠ ΠΟΥ 146 ΒΟΥ] 11, ΑὙΙΠΟΟΙΘ πη. ΤΙ ΠΊ111) 
γΊΓθτήθυη 1ηϑ{1|01586. Δ ίθσατῃ πον ας 5 
ἃ ΟΟΥΙΠΓΠ118. αΙ 6 ΠῚ {ΠΊΓΘΙη 68. ῬΤΊΓΏΙΙ) 
Ἰηνοπίαβ δ886 αἰἸοϊῖ, βθα Ατηϊηοοϊθιὴ 
ΘΑσιιπι ᾿η  ΘηΓΟΥ ΠῚ ΠΟῊ ἔδοϊί. δ] πη. δὶ 
Ψπ5 Ατςο. οὐ οι. Ρ. 694. 00] οἱ αἱϊα 
να. πο ρου ποπίϊα. υκ. 

9. ναυμαχία] ΜΙα. Νῆε58. δα Ηετγοί. 
ΠΕΡῚ; 8.8: 522. ΘΟΥ̓ΤΙΣ 

σ 2 
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δυνατοὶ ἦσαν, (ὡς καὶ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς δεδήλωται" 

ἀφνειὸν γὰρ ἐπωνόμασαν τὸ χωρίον") ἐπειδή τε οἱ Ἕλληνες 

μᾶλλον ἐπλώϊζον, τὰς ναῦς κτησάμενοι τὸ λῃστικὸν καθήρουν, 
ὦ ΄ ᾽ὔ, » Ν Ε .} ’ 

καὶ ἐμπόριον παρέχοντες ἀμφότερα δυνατὴν ἔσχον χρημάτων 
, " “ Ἀγ “ Χ 

6 Νοχὲ ὃν {δοὸ Ἰουΐαυς, Τροσοδῳ τὴν πολιν. καὶ ἴωσιν ὕστερον πολὺ 8 
ὈΥ 

Ῥοϊγογαΐθβ, ἐνγαπηῦ ΟΥ 

δηἃ ῬΑΓ ΟΟΪΔΥΙν , Ν 3: ὃὲ “4 “ Ἃ 

γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κυρου Ι]ερσῶν πρώτου 
ΝΣ Ν ᾿- ΄ ΄ - ε “ 

ποθ σπον βασιλεύοντος καὶ Καμβύσου τοῦ υἱέος αὐτοῦ, 
“ » Ὁ Ἁ ’ὔ ἵ, “ 5 τς ἊἋ 

τῆς τε καθ᾽ ἑαυτοὺς θαλάσσης ύρῳ πολεμοῦντες ἐκρατησᾶν 
͵ ἧς ΄ ΄ - 3. ἐδ 

τινα χρόνον. καὶ [Ϊολυκράτης Σάμου τυραννῶν ἐπὶ Καμ- 
΄ ΄ » ᾿ ’, ΕΝ “ , . ΄ 

βυσου ναυτικῷ ἰσχύων ἄλλας τε τῶν νήσων ὑπηκόους τὸ 
» ῇ Φ ΄ ΦΑῸΝ δι ΄ ..ἃ8 ΄ “-“ 

ἐποιήσατο, καὶ ῬῬήνειαν ἑλὼν ἀνέθηκε τῷ ᾿Απόλλωνι τῷ 
, 

Δηλίῳ. 
, "ἰἶψ 7ὰ ΄-“ 

Καρχηδονίους ἐνίκων ναυμαχοῦντες" 

Φωκαῆς τε Μασσαλίαν οἰκίζοντες 

ΧΙΨΝ. 
ὙΤΠΘη δ ἃ Ἰδαίου ρουϊοᾶ 

͵ Χ ΄ ΄ “- “ 

Ὁ ἔπι ἐγταμιε οὐ δίοιν δυνατώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἢν. 

8 ΟἸἰγοῖίον Α. Ὁ, 600. 

ΟἸΝτΩΡ. 45. 

8η68 [Π6 ΟὈΓΟΥΤ Δ 8. “ δὲ Ν “ λλ ἣν “" “ 

2 φαίνεται ε καὶ ταυτα, πολλαις γενεαῖς ὑστερατβ 

γενόμενα τῶν Τρωϊκῶν, τριήρεσι μὲν ὀλίγαις χρώμενα, 

2. ἐπωνόμαζον ἃ. τε] καὶ ΡΕ 4. ἐπλώϊζον Δ. ΕΟ. Η.1.Κ.4.ς.6.}. Ηδδοκ. 
Ῥορρο. (ἀοβὶοσ. Βεκκ. ἐπλωίζοντο Β. οἱ σείει]. λῃστρικὸν Ε.α.Η..1.Ν.Ο.Υν. 

ἃ.6.4.6. 4. ἀμφότερα Α.Β.Ε.Η.Ν.4.Ὁ.ς.ἢ.ρ.ἢ. ἀμφότεροι Κ. ἀμφότεροι α.Ε᾿ 6. 
ἀμφοτέροις ἃ... 5. τὴν πόλιν προσόδῳ ρᾳ.ἢ. ἡ. τοῦ] οἵω. Ν.. υἱέος Α.ΒΚ. 

Τ.Ν.Ο. Ηδδοκ. Ῥορρο. οε]]ογ. ΒΘΚΚ. οαπὶ Τποῖηα Μαρ. ν. υἱέα. υἱέὼς Θ. νυ]ρὸ 
ἀνελὼν Ε.Ά.Η. υἱέως. 

Ἰνν. τῷ δηλίῳ ἀπόλλωνι ἴ. 
Ε΄ .Η.Ν.Ο.. .ς.ρ. 

1. ποιηταῖς) ἨΙΊΘΓτη ᾿ηέ6]]Π]ρ]δ, χα] 
ΤΠ. .2. 570. Οἱ δὲ Μυκήνας εἶχον ἐϊκτίμενον 
πτολίεθρον, Αφνειόν τε Κόρινθον. ΝΥ Α585. 

τά. 101 Ελαβίαθη. οὐ ὐαβαι. δὰ Πϊοη. 
ΟἾγυ5. Οοσητηϊδο. Ρ. 464. Ὠυκ. 

3. τὰς ναῦς κτησάμενοι) “ΤΟΥ ρῥτο- 
“σατο ἐλοῖν 5}}108,᾿ 1.6. 16. βῃϊρ5 
ὌΒΙΟἢ {πον Ππαᾶ Ὀδθη ἠπδῦ θοΐογα τηθη- 
ΠΟΠΘα ἃ5. ροββθββὶπρ αὖ ἃ ΨὙΘΙῪ ΘΆΓΥ 
Ροτιοά. 

4. ἀμφότερα] Ἴοττα πιατίαιιο ἁθιιητ- 
θι18 ΘΙ ΡΟΥ πη ΡγΟΟΘθαμΐ, οἰιπὶ ὈΓΪ5 
ἴογτα ἰαπίμτη ργεθ θυ]ββθηΐ. ΠΑ ΛΟΚ. 

9. Πολυκράτης Σάμου τυραννῶν---- 
κἰὰ ας μῳ ον {Π6 βίογυ οἵ Ῥοϊγογαίθβ 
866 Ηοτγοάοίιβ, ΠΠ1. 30. ἀπ 120. 5646. 

11. 'Ῥήνειαν ἑλὼν ἀνέθ. τ. ᾽Απ.} ὅ66 
ΤΠ; χολ, «ἃ, 

12. Μασσαλίαν οἰκίζοντες} 'ΓΠΪ8 15 ποῖ 

9. Σάμου] οπϊ. Β. βαρτα ροηϊΐ Ε' 
12. μασαλίαν 1,.0). μασσιλίαν 1. μεσσαλίαν Β.Ἐ, 

14. ταῦτα] οτη. ΡΥ. Β. 

11. ῥηνίαν 5... 

τύ. τριήρευσι μὲν ὀλίγοις Υ. 

[0 6 πιηΠεγβίοοα 5 τοίογτίπρ' ἰο {Π6 βθὰ- 
ἤρπῦ τηρημοπϑα Ὀγ Ηγοάοίμβ, [. τόδ. ᾿π 
νυ οι {η6 ῬΠΗοοεθδηΒ, πανίηρ Πθα ἑτότη 
Τοηΐα ἴο ββοαρε ἴΠ6 γόκο οἵ Ογτιιβ, ραϊηθα 
ννμαῦ σογίαϊηἶν οὐρθξ πού το θ6 οΔ]]θα ἃ 
ὙἸΟΓΟΤΥ Ὄν Γ [Π6 ΟΔυ ΠαρῚ πὰ Π85 δηα Ἴ1ι8- 
ὁ η85. ΤἬΠΟΥ 1465 βαγ8. “ΤΠ6 ΠΟΘ ἢ5 
“νῃ0 ννοσὸ Του ηαϊηρ ΜαΒββα]α,᾽᾿ (Παΐ 15 
10 βᾶγ, ποῦ [Π6 πιαΐη θοαν οἵ {π6 ῬΘΟρ]8 
ψ πὸ ἢδα [τοπὰ {Π6 ἀτιηβ οἵ ὕντγαβ, θαΐ ἃ 
οΟἸοπν τ» ἢ ὑπον Πα βοηΐ ουΐ Πέγ-ῆνο 
γΘαΥΒ. ΘΑ] οσ, δηα νος αἸα δοίμα}}ν 
Του η Μββαῖία Ἰοηρ θοΐοτθ {Π6 οοπαιϊιθϑὲ 
οἵ 1πῸ ρατοηΐ βίαξθ Ὀγ {π6 Ῥευβίδπβ. 3868 
Αὐϊβίου!θ, (ὐτποηννθα ἢ οἵ Μαββαϊῖα, 
αποίο θγ Ηατροοταίίοη, ἴῃ Μασσαλία : 
Βογτηπιιβ ΟἾΐα5, ΚΝ. 2οϑ. ἀπὰ ψΖυθβίῃ, 
ΧΙΠ, 4. 



ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ ΑΙ 1 Τὰς 15. ΟἹ 

΄ “.Υ Χ , Ἔν 7 { 
πεντηκοντοροις δ᾽ ἔτι καὶ πλοίοις μακροῖς ἐξηρτυμένα ὥσπερ 
πα ον 7 ἣν ΝΟ τς π᾿ ͵ 

ἐκεῖνα. ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικῶν και τοῦ Δαρείου θανα- 3 
ΌΣ Ν 7 “ » ,ὔ ,ς Κ 

του, ὃς μετὰ Καμβύσην [Περσῶν ἐβασίλευσε, τριήρεις περὶ 
1} “ ΄ : τ ὌΝ » , ΩΝ 

τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις ἐς πλῆθος ἐγένοντο καὶ ἵζερκυ- 
Ἐξ κ κ- χ ἘΦ ΓΞ) 

5 ραίοις" ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆς ΞΞέρξου στρατείας ναυ- 
ΝΝ ΄ απ Ξ, ΄ ἴω ἈΝ 

τικὰ ἀξιόλογα ἐν τῇ Ἑλλάδι κατέστη. Αἰγινῆται γὰρ καὶ 4 
5 ΄σ Ν Ε »ἶ 4 » Ψ. Ν ,ὔ 

Αθηναῖοι, καὶ εἰ τινες ἄλλοι, βραχέα ἐκέκτηντο, καὶ τούτων 
Ν Χ ΄ » ΄ὔ ἢ 4ᾳκα 

τὰ πολλὰ πεντηκοντόρους" ὀψέ τε ἀφ᾽ οὗ ᾿Αθηναίους Θεμι- 
“- ΒΩ » “ τὶ ΄ 

στοκλῆς ἔπεισεν Αἰγινηταις πολεμοῦντας, καὶ ἅμα τοῦ βαρ- 
΄ ἴω Ε Ν “ Ἂ, - 

ιοβάρου προσδοκίμου ὄντος, τὰς ναῦς ποιήσασθαι αἷσπερ 
Ἄ ἴν 7 53 Ν 

καὶ ἐναυμάχησαν" καὶ αὗται οὔπω εἶχον διὰ πάσης κατα- 
’ὔ 

στρώματα. 
Ν ᾿ ς,- Ν “ ε ’ ΄ 3 

Χν.. Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν “Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε 
Ἂ Ἄν ὍΝ ΄ Χ Ν “ 

παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γιγνόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο: 
“ Ε) » ’, . “ » ΄σ 

15 Απά 81 ἐποκο ας Ὁμῶς οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὑτοῖς, 
ΣΟΙ πτεν κ΄ ΄ Ν 37 » “ 5 

ἀπ ορέο  ΧρημΟαΤΩΡ ΤΕ προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχὴ επι- 
ῬΟΎΘΙ ΟΥ ἀοιηϊπίοη ἴπ κ᾿ ᾿ τὰς ἢ ς ῃ ᾿ 

ατθθοθ γοῖθ ἱπαθθίθα πλέοντες γὰρ Τὰς νησοὺς κατεστρέφοντο, και 

ΤΟΥ 1ἴ το [ΠΘῚΓ ῬΟΒΒΘββῖπ ' ΄ σ Ἂς “ πὴ ΄ Ν 

 ὐπεμαδεεύθεμενς μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἰχον χωραν. καταβ 
ΓΟΒΤΌΒΒ Οὗ ΟὙΘΘΟΘ νγὰ8 “5 λ , “ κ ,ὕ " 

τὴς γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τις καὶ δύναμις παρεγέ- 

1. πεντηκοντούροις ἘΝ. οὐ ΤηοχΧ ὃ. 4. πεντηκοντούρους. δέτι Η,.σ. 2. τοῦ] 
οπῃ. Κα. 4. κερκυραίαν Ῥ. κερκυρραίοις σ. 5- γὰρ τὰ τελευταῖα ἃ. 
στρατιᾶς [Δ Πἴτ1ΠΔ ΠΟῚ ΟΠΊΠΘ65. 6. κατέστη ἐν τῇ ἑλλάδι ἃ. η. εἴ} οἵ ΒΉ. 
ἘΠ ν 6:6. 8, ἀφ᾽ οὗ] ἐπεὶ ἃ. 9. αἰγινήτας Α.Β.Ερ. 1ο. ὥσπερ Β.ἢ. 
Ἐπ: αὐταὶ ἘΞῊ Τ' 14. ὕστερα α.1. γενόμενα ΚΕ. .1.4.}.ς.ἃ.6.}.1. 15. προσ- 
σχόντες ἂς εἴ ΒΕΚΚ. προσέχοντες Ἐ,. νῃυ]ρὸ προσχόντες. 18. μὴ] οῃῃ. α.Κ. 
ΠΝ. οὐκ εἶχον Ὁ. Ν 

8. περί τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ ΟἹ ΔΠΥ͂ ᾿ΠἰοΓΡΓΘίδΕΙΟη 8 τπιη- 
Οοιηρατα Ηδγοθοίιβ [11]. 125, 2. ἀοιθίθα]ν ΠΑΥΒἢ. 

8. οψ. τε κι τ. λ.7] “Απά [ἴΐ ννὰβ αἵ ᾿Αθηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν] ΜΙ. 
“ἃ Ἰαΐθ ρετιοα {πᾶΐ ΤΠ ΠοιηἸβίοοϊοβ ροσ- Ηογοαοί. ΚΠ]. τ44, 2. Ρ. 569. οἱ γ᾽ ἀἰοίκεη. 
““ βιδα6α [ΠπΠ6 ΑἸΠΘΠἰδπΠ5,᾽ ἕο. Κυᾶρογ οἴ. ΡΊαῦ. ΤΠοτη. ἼΝ. 1. Ρ. 446. Νερ. ΓΠειη. 
ΒΌΡΡ]165 ἐκέκτμκγο ἴγοιη {Π6 ργβοθάϊηρ 2. ἀΟΤΤΙ,. 
Ἰ1π6. ““Απὰ 1ῦὲ5 αἵ ἃ Ἰαΐβ ρεγϊοά {παᾶΐ 11. διὰ πάσης) 835.1}]. νεώς. ΗλΑΟΚ. 
“ΤΠοΥ ρού ἴ ΒΠ105, πΌτ ἴΠ6 {{πη8 καταστρώματα) δ ]α. [5. ο58. 6 Οοη- 
“θη ΤΠοιηἰβίοο]ες," ἄς. Ῥορρο ὰπ- ϑίγαυοῖ. ΤΥγοιη. Ρ. 722. ΤῸπι. Χ1. Απῦᾳ. 
ἀογβίδηβ διὰ ης ἴο Τηθ8ῃ “1ῃ δυεῖν Βοιῃ. τον. υκ. 
κε ΒὨ1ρ,᾿ “16 Πδεῖ5 4 ποῖ Δ] οσϑῖπεῦ 18. κατὰ γῆν δὲ πόλεμο.- --- ἑκάστοις] 
““ φοῃδὶβί οἵ ἀδδξεα νε5856]5. Βαΐ {π|8 (Οὐτηράαγο οἢ [815 βαθ)θοῖ Ἠοτγοῦοῖ. Υ.. 
σδηποῦ 1 ΓΠ1ΠΙ δα τὶρηΐ, Δ Πουρἢ τῃ6 40,13. ΝΠ]. ο, ὁ. 



90 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

5ἴον:, ἃπᾷ οξίδῃ οἰιοοῖ- ψέετο, οὐδεὶς ξυνέστη: πάντες δὲ ἢ ἦσαν, ὅσοι καὶ 
ρα ὉΥν νᾶγίοιβ οὐβία- 

εἴα. ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκά- 
΄ὔ Χ ἜΠΥΝΝ “ ε ω ϑ Τ 

στοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ᾽ 
3, ΄- » ᾽ ͵ «ὦ 3 Ά 

«ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξζήεσαν οἱ “Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνε- 
΄ ΐ.} ’ Ξ5Ὸ» 3 » Ν 

στήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ᾽ αὖ αὐτοὶ 5 
πλνῖν “ “} Ἀ ΄ » κ᾿ »» 7 ν 
ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο, κατ ἀλλήλους δὲ 

΄-“ «ς “ὕ Φ » , 5 ΓΔ, ΄ Α 

μᾶλλον ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν. μάλιστα δὲ 
Ν , Ἧ ,ὔ Ἂν 

ἐς τὸν πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον Χαλκιδέων καὶ Ἔρε- 
Ν ΄ ε Ἂ 5 ΄, « ΄ς 

τριίων καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ἐς ξυμμαχίαν ἑκατέρων 
΄ Δι ΝῬΦ ΒΩ “ οἰ 

διέστη. ΧΥΊ. ἐπεγένετο δὲ ἄλλοις τε ἄλλοθι κωλύματα μὴ το 
- - “ ’ὔ 

Ῥοσ ἱπδίαποο, ὅμο Αϑῖ- αὐξηθῆναι, καὶ Ἴωσι, προχωρησάντων ἐπὶ μέγα 
δἰϊο αὐστθθκϑ γγο ΓΘ γθδκ- Ξ᾿ ; 3 ἀντ ᾿ 

δποᾶ Ἐν {πὸ ποίρμυουτ- Τῶν πραγμάτων, Κῦρος καὶ ἡ [Ϊερσικὴ βασι- 
Βοοὰ οἵ {π6 Ῥογβίδῃ 

ῬΟΥΘΓ ; 
“ Ν ΄, 5 τ ἐν » συ σα ἢ 

ποταμοῦ πρὸς θάλασσαν ἐπεστρατευσε καὶ τὰς ἐν τῇ ἡπείρῳ 

κ“ ΄- “ Ν [χ 

λεία ἸἹζροῖσον καθελοῦσα καὶ ὅσα ἐντὸς Αλυος 

7, ΄“-“ ᾿, “ 7 ΄ 

πόλεις ἐδούλωσε, Δαρεῖος δὲ ὕστερον τῷ Φοινίκων ναυτικῷ τῷ 
“- δ 4:2 Ξ᾿ ᾿ 

κρατῶν καὶ τὰς νήσους. ΧΥΊΤΙ. τύραννοι δὲ ὅσοι ἦσαν ἐν 
Απᾶ ΡβΘΠΘΓΆΙΥ [Π6 ΚΌΤΕΣ, ζω ΄ Δ, πη... ς “- ΄ 

ΟὝθοκβ ΒΟίἢ ἰπ ΕΠΙΤΟΡΘ Ταις Ἑλληνικαῖς πόλεσι, ΤΟ ἐφ εαὐυτῶωῶν μόνον 

1. δὲ] γὰρ Ε.Η͂.Δ. ἦσαν, ὅσοι] ὅσοι ἦσαν α.Κ. Π0.Ν.Ρ.}.1. 
δήμους 6. πολὺ] οτῃ. ἢ... δηΐθ οὐκ ροπυπί ΕῸΝ. πολὺ ἀπὸ τῆς. ἑαυτῶν τππο0]- ᾿ 
ΠἾ5 1Π0]1|8. Ῥορρο. εὐ 6οε]]. ἀπὸ---καταστροφῇ ] οἵη. ἃ. ἐπ᾿ ἄλλων κατα- 
στροφῆῇ ] δηΐα ἀπὸ ροπιπῦ ΕΚΗΝΥ. 4. ἐξίασιν ἘΞΗΝΟΣ. ξυνειστήκεσαν 
ΒΕ. ἃ. 5. αἷ απίθ ὑπήκοοι Οτδὶ οατὰ ἃ.Β.Ο.Εα. Η.ΚῸΝ.Ο.Ν.4.}.ς.5.}. 
Βε κου. Ηδδοῖκς. Ρορρο. (ἄοθ]εσ. αὖ τεςσθρὶ οχ Ο. 6... εἴ γῥῤ. Θ. ἂν ΕΗ. εἱ 
ΤΠΔΓΡῸ σ΄. ψα]ρὸ ἀθοϑί. αὐτοὶ] οὗτοι ἃ.α. 6. κοινῆς ἃ. οἵη. ἃ... οἵ ργ. Κὶ. 

8: ἐκ δήμου ἃ. 

στρατείας 4.1. ΠΘοΙΟΥ ἀπ στρατιᾶς ἃυὖ στρατιάς. 8. γενόμενον) οἴη. ἃ. 90. ἄλ- 
λον ἔσ. 1Ο. ἐπεγένετο Α.Β.ΚΟΙΙΝΟ. ΘΝ... ἢ. Ῥορρο. ὅο6}1. ΒΕΚΚ. ἐἘπε- 
γίγνετο ΝΕ] ἐπεγίνετο σοίοΥΊ. ἄλλοις τε ἄλλοθι] ἄλλοθι ἄλλα τε ἃ. ἄλλοις τε 
ἴλλοθεν 6. μὴ] τοῦ Α.Β.}.5.ἢ. 11. προσχωρησάντων Ἀ.Β.Ψ. ἢ. οὐ ρκ. α. 
12. καὶ] γὰρ Α. βασιλεία] ἐξουσία Ἐ.Η.Ν ἃ 14. θάλατταν Α. 15. δὲ 
ΔΙΒΙΚΟΝρ.... ΒΚ ον. (οο ον. τε ΟΙΕἘ. ςοἰο, Ηδδοκ. Ρορρο. τῶν ὮὨ.1. 
ἐὰπη Πἀβδηο0. φοινικῷ ἃ. φοινικικῷ 6. τ6. τε ΟΙΕΕΟ. ἪΝ. 4.ς.6. ὅσοι] 
οἵη. Α. ἀφ᾽ ες. 

4. ξυνεστήκεσαν οὐὰβ τὰς μεγιστας 
πόλεις] ΟΟμηράΓΟ 1: ἐχόντων 
πρὸς ὅ τι χρὴ στῆναι. 

6. ἀπὸ τῆς ἴσης) “Πὔηιιο ἡγε, οῳ φηκιο. 
Νά Πῶς νογΡὰ ΟΡΡΟΠιΙΙΠΓΙΣ οἱ ΓΑΓΙΟΗΪ, 
4η: 88 ΟδΒὲ τῶν ὙπΠ5.ἢ» πρὸς τὰς μεγίστας 

πόλεις. Ηλλο κ. (ὐμρ. [1]. 40, 9. τοῦ 
ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχθροῦ, “ἃ [αἱ ΘΠΘΙΏΥ, ἃ ἢ 
“ἢ ΘΠΘΠΥ͂ ΟἿ Θ6118] ἔοΓΠῚΒ.᾽ 

- 
Ι, Ὁ" 

κοινὰς στρατείας) ϑυιϊάαΒ ἴῃ ἀπὸ τῆς 
ἴσης. ΝΥ͂ΑΒ5. 

8. πόλεμον Χαλκιδέων καὶ ᾿Βρετριέων 
γιά. ὅὅραμημ. δα (Ἀ]1Π[τὰ. ἢ. 1 126]. ν. 280. 
Ρ. 5ύρ. ᾿ἰΐοπι  ]οκθη. δὰ Πογοά. Κ.. Ρ. 
427. ἀοΥτἹι,.. 886 Ηεγοάοίιι, . 90.1. 

17. τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν] ““Υ̓́μαΐ Ῥε]οηρδα ἴο 
ΟΥ̓ ΘσΟΠΟΟΓ θα {Πρ6ιηβοῖνοβ." ΚΌΠΟΥ 

ΘΧΡΙαἰμβ {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ἃ8. ΠΊΘΔΗΪηΡ' 

ςς 



15. πιδίϊοπ οὗἨ {Π6 ατθεὶς 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. τ6---1ὃ. 29 

πᾷ Αϑβῖδ ὑσογα ομθοκρα 

ἴῃ ΤΠΘΙΣΓ ΟΑΓΘΟΓ ΟὗὨ ἱπ|- 

Ῥγονθπηθηῦ Ὀν {Π| ἐἰπηϊᾶ 

ἃ Πα 561ῆ5}} ΡΟΙΪΟΥ οἵ {Π6 

{νταηΐβ ΟΥ̓ ἘΒΕΓΡΘΙ͂Β, 

ΠῸ ἐπουρῃὲ οὗ πο- 

{ῃϊπρ θαΐ τη ἰδ] Πρ’ 

[ΠΘῚΓ ΟὟ ῬΟΥΤΘΓ. 

χὰ ᾿΄ Ν “ Ἂς ...4 Ν Ν 5 

προορώμενοι ἐς τε τὸ σώμα καὶ ἐς τὸ τον ἰδιον 
Ξ 7 » ΄ “ »Ὰ 7 

οἶκον αὔξειν, δ ἀσφαλείας ὅσον ἐδύναντο μά- 
οὐ ,ὔ Ε » ’ὔ ΕΒ » ΄“ 

λιστα τὰς πόλεις ῴκουν, ἐπραχθὴ τε ἀπ᾿ αὐτῶν 
»ῸΝ Υ'΄ Ἀπ » δ. " ἊΝ ΄,ὔ 

οὐδὲν ἐργον ἀξιόλογον, εἰ μὴ εἰ τι πρὸς περιοι- 
Χ ε “ « ’ Β᾿ «ε ον » ΄ 

κους τοὺς αὑτῶν ἑκάστοις οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ 
Ἄγ ιΝς “- » ᾽ὔ ΄ “ 

ἐπὶ πλεῖστον ἐχώρησαν δυνάμεως. οὕτω παν- 
,, ἘΎΡ Ν Ἄν ΟΝ, ἊΝ ΄ , , “ 

ταχόθεν ἡ λλας ἐπὶ πολὺν χρόνον κατείχετο μῆτε κοινῇ 
Ἂς Ἀ ΄ Χ , ΕῚ γς 

φανερὸν μηδὲν κατεργάζεσθαι, κατὰ πόλεις τε ἀτολμοτέρα 

εἰναι. 

ΧΥΊΙΙ. ᾿Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε ᾿Αθηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆς 

ἄλλης Ἑλλάδος ἐπὶ πολὺ καὶ πρὶν τυραννευθείσης οἱ πλεῖστοι 

Αὔἴἴοῦ {πΠ6 Θχρα]βίοη οὗ 

{η6 Ῥιδβιβύγαϊαεθ, τΠ6 

Ιαδῦ οἵ {π6856 ἐντδηίβ, 

1Π6 Ῥουβίδη ΔΓ ΒΟΟῸΠ 

ΤΟ] Ονγθα, πα {Π6 ἴογ- 

ΘΟΠΐραθσοΥ ἰὼ τρϑβὶβῦ 

{Π6 ΠΥ Ά 50 ; 

καὶ τελευταῖοι, πλὴν τῶν ἐν Σικελίᾳ, ὑπὸ Λα- 

κεδαιμονίων κατελύθησαν (ἡ γὰρ Λακεδαίμων 

μετὰ τὴν κτίσιν τῶν νῦν ἐνοικούντων αὐτὴν 

Δωριέων ἐπὶ πλεῖστον ὧν ἴσμεν χρόνον στα- 
΄ “ » ΄ ἈΝ » ΄ ον 

σιασασα ομῶς εκ παλαιτατου και εὐνομηθὴ και 

2. ἐδύναντο Α. Β. Ὁ. Ε. Η.1. Κ. Θ.Ν..ς. Ῥορρο. (Ὅ6]1οσ. Β6 ΚΙ. οδίθτι ἠδύναντο. 

5. δὲ Ο.5.Π.1.0... 
1Π1. 82,13. 4. ἔργον οπΠ|. 6. 
ΠΗ ΝΥ. .2. μηδὲν απία φανερὸν α. 

. (.1,.0.Ρ.9. το. δὲ] τε 1,.0.". 
λίᾳ σ. ὑπὸ τῶν λακ. Ρ. 

αὐτὴν] οτη. Εὐ. ἐν αὐτῇ Ἠεττηορ. 14. 
τάτου ΟΕ ΘΟ  ΓΙΚΌΪΝ. ΟΡ. ἃς. 

ῬΓΌΡΘΥ͂ν, ““{Παῦ ΡΒΙΟἢ τοϑίβ ου {Π6πι- 
“ἐ βοΊνββ,, νι ΒΙΟἢ ἀθρθπαβ οἢ {Π 61 8]0Π6, 
ἃπαὰ Πᾶ5 ποίμιηρ ἴο 60 ν ἢ ΔΠΥ ΟὯΘ 
656. αὐ. ὅτ. ὁ. ότι. “67, 6322, 2: 6. 

3. τὰς πόλεις ᾧκουν] ᾧκουν 065 ποῖ 
ΒΙΠΊΡΙΥ βισηϊέν “(Ποὺ ἸπΠΔΡΙ64,᾽" θα 
ΤΆΓΠΟΥ ““{Π6ν ᾿ϊνθα ἴπ δηα οοπαμποίοα,᾽ 
85 ἴῃ 11. 37, 2. 171. 57.3. ὅ᾽0 8180 διοι- 
κεῖν τὴν πόλιν ῬΓΟΡΕΙΥ 5]0Ή 1685 “10 ἸῖνῈ 
“ ἃρους Ἰῃ {Ππ οἰΐγ,᾽ Ὀαΐὺ {Π6 ΔΓ ΤΠΟΙΘ 
ΘΟΙΠΠΠΟΏ ΠΊΘΔΏΪΠρ' 15, ““ἴ0 ΔΑ ΠΗ Π]ΒΙΕΙ ΟΥ̓ 
““ αἰγθοῦ [Π6 δῆα!τβ οἵ {ΠπῸ οἰΐν.᾽ 

ἐπράχθη.----ἀπὶ αὐτῶν] ΗδρΓοδ 450, δ8 1 
Πανθ ΟὈβεγνθα δἰβονῃογο, ([Υ΄. στρ, 2.) 
{Προ 18. ἃ τηϊχρα τηθδηϊηρ ἴῃ [Π6 τνοτῇ 
ἀπὸ, ῬΑΓΕν Θχριθβδῖνο οἵ ἀθυϊναίίομ, ἀπὰ 
ῬαγΕν οὗ ἀρθπον. ““ΝοΙΒΙηρ' στραῦ Ρτο- 
“ἢ φρβαθα ἥγοηι ἵπθπὶ ; πού! ηρ σγοαῦ ννὰβ 
““ 4οπὸ ὃν {Πθιη.᾿ Οὐμηρ. Μη. αν. αν. 

οὐδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν (.Ε.α.Η.1.Ν .4.ς.6. Ρορρο. 

εἴ οι. Β.Ο. ΕΞ. ΚΟΝ. α.8 6.8... 

ἐκ] οτη. ἃ. εἕ ρσ. δ. 
τ4. κτῆσιν Α.Β.Ε.Ο.Η.1.Ν.Ο.6.Ν..4.}.ς.α.1 6.1.1. 

εἴ ρυ. Καὶ. Ηδδοκ. Ῥορρο. ἢϊς ἔδῆθῃ ἴῃ ΘΟ] ΘΠΐΔΙΊΟ, κτίσιν. 

566 νἱά. δα 
8. οὐδὲν 

κατεργάσασθαι ἀ.1. :ἀτιμοτέρα 
12. ἐν Τὴ σικε- 

δωρίεων αὐτήν. ΝΥ. 
15. πλεῖστον ἴσμεν Ὁ. τό. παλαιο- ὃ μ 

δ, 572- 2611, 620, 3. 6- 
5. οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ] ““Βαΐ {Π18 πηπβί 

““Ὅρ πιπάογβίοοα ΟὨΪΥ οὗ [ἰπ6 ὑγταπίβ οὗ 
“ς (]4 ἅτεεοθ; ῸΓ [Π086 ἴῃ ϑΊο ν,᾽ ἄς. 

11. καὶ πρὶν τυραννευθείσης) Ἀ ἴγτᾶη- 
πἶβ Βιιθδοίερ, ἀπίθ 4πᾶπ| ΑΥΠΘΠΐθηβ65 60- 
τηϊ ΠδΙΙΟη] δἰ άθυη βιιὈ] 6 οἱ] ογαπ. Ἠ Α ΑΚ. 

12. ὑπὸ Λακεδαιμονίων κατελύθησαν] 
ΡΙΟΤΊΡιιΒ πατγαῦ πεος Ηθγοαοί. ΚΝ. 68. 72. 
οἵ. ΤΕῦς. 1. τ26. 127]. Ῥαῦδβδι. 111. ((. 
4. 2.) 212. οἵ ὅ..80]. Ατῖβῦ. Ναθ. ν. 37- 
οττι. 

[5- στασιάσασα] ΤῊΪΞ 15 ἴο Β6 πηάοτ- 
βίοοα οἵ ἔδοῦ!οπβ ταῦπου {πὰ η οἵ νναΐ τνθ 
68}] βοαπῖοπβ. Ῥογπαρ5 ἴδ 811π|465 ἴο {Π8 
Ρογροίτια! Ἰθα]οιιβθβ θθύνγθθη [Π6 Ποῖιβ88 
οἵ Επτνοίποποβ ἀπά Ῥγοοὶθβ. ὅεθ Ηθ- 
τοῦοί. Υ]. 52. 



24. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΤᾺ τ ᾽ ΄ 2 ἐς 2 ’ ΟῚ 

Δ. Ο. 804. αει ατυραννεῦυτος ν᾽ ΕΤΉ γὰρ εστι μάλιστα 
ΜΓ ΒΟ ΟΠ ΘΌΓΔΟΥ ) ὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς τὴν τελευτὴν 
5005 ἴξουννα γβ. Βορἃ- τετρακοσια και ὁ γς 5᾽ μ) υ) 

Μ ΄ ΄ ἊἋ ς ΤῊΝ ᾽ Ὁ ΄ ΄- 

ται ἱπίο ὑνο, ὁπ χρῇδε τοῦ πολέμου ἀφ᾽ οὗ Λακεδαιμόνιοι τῇ 
ποδᾶορα ὈνΥ {πΠῸ 1,866- 

ἀῳσποῃΐδπβ, ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΟΙ 
ἐτις ; - ἀρέξον ον , 

αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται, καὶ δι αὐτὸ δυνάμενοι 

τὴς ΑΘΡΡαΝΗΝ καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καθίστασαν), 5 

μετὰ δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς “Ἑλλάδος οὐ 

πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον καὶ ἡ ἐν Μαραθῶνι Α. Ὁ. 490. 
ΟἸΣΠΙΡ. γ9, 3. ΄ ΄ Ἂς 3 ΄ 5΄ ἘῊΝ Ἕ: ΄ὔ 

μάχη Μήδων πρὸς ᾿Αθηναίους ἐγένετο. ἱ δεκάτῳ 
᾽ ἌΠῚΝ 53 « ΄ “ ΄ 

Α.Ο. 480. δὲ ἔτει μετ᾽ αὐτὴν αὖθις ὁ βαρβαρος τῷ μεγάλῳ 
ΟἸΨΙΡ. 75.1. ἌΣ Χ ΄, , 53 

᾿ στόλῳ ἐπὶ τὴν “Ἑλλάδα δουλωσόμενος ἦλθε. 
Ν ΄ Ἔ 5 ὔ “ ἤ 

βϑκαὶ μεγάλου κινδύνου ἐπικρεμασθέντος οἵ τε Λακεδαιμόνιοι 
κ ΄ « ΄ ἘΠ ΄ "ὔ 

τῶν ξυμπολεμησάντων Ἑλλήνων ἡγήσαντο δυνάμει προὔ- 
- πὸ ͵ ΕΝ ΄ὔ ΄, 

χοντες, καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπιόντων τῶν Μηδων διανοηθέντες 
5 -“ Ν ὰ ξ Ψ ΓΑ 3 Ἂν “-“ 5 ’ 

ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀνασκευασάμενοι ἐς τας ναῦς ἐμβαᾶντες 
“ ᾽ ΄ Χ ΄, “ 

«ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ τε ἀπωσάμενοι τὸν βάρβαρον, ὕστε- 

ρον οὐ πολλῷ διεκρίθησαν πρός τε ᾿Αθηναίους καὶ Λακεδαι- 
δ ΄ ’, [χ Ἂς ς 

μονίους οἵ τε ἀποστάντες βασιλέως “ἕϊλληνες καὶ οἱ ξυμπο- 

5 λεμήσαντες. 
“- ΄ ΕΝ 

δυνάμει γὰρ ταῦτα μέγιστα διεφανη" ἴσχυον 
Ἁ ΄ ") Ν “ « ᾿ ᾿ Ν 5 7 ν , 

γὰρ οἱ μὲν κατὰ γὴν οἱ δὲ ναυσι. καὶ ολίγον μὲν χρόνον 

4. ἀφ᾽ ἃ ἀφ᾽ Α.ἢ. 
6. τῶν] οπι. Κ.1,..0.Ρ.ἃ 
πελοποννήσιοι ἴ,.0. 
Ρορρο. 15. τε] οὔ. ἃ. 
18. διεφάνη] δὴ Σ Πα ΘΙΘΡΠΔΠΙΙΒ. 

[. ἔτη---τετρακόσια] ὝΠΑΡ 15 ἴ0 5Β8Υ, 
804 γϑαγβ Ὀοίοτο (τιδί. Νον ᾿βοογαίθϑ 
Βᾶγ5. {πα {Ππ6 Ἰ)ογίαη5 οοπαμπογθα [,86ο- 
Πα Ἴ0Ο γὑϑαγβ Ὀθίοτθ 15. {πη6, (Αὐτ ἢ ῖ- 
ἀάτηιιβ, ". 118, 1)6 Ῥᾶςθ, Ρ. 178. Ῥαπᾶ- 
{Πθηαῖο. Ρ. 275.) [Παὐ 15, ἀθρόοι τορο Ὀ6- 
ἴογθ ἢ γῖβῦ; ἃπὰ Π6 αἶβδὸ βᾶνβ 1ῃὴ ὮΪΒ 
Ατοἰ Δα πηι, Ρ. 121, Παν Μοββθηϊα ννὰ8 
φοπαμπογοὰ αὐοιιΐΐ 750 Ἀδρίου (ΟΠ γϑί. 
“ΓΗΒ, μοννονου, 18 συγ υηρ᾽ θαοὶς (ῃ6 αἱ 
το 1Π6 αἰτηοκῖ, Ἰῃ ΟΥ̓ΘΥ το Ἰοπρίῃ θη {Π|6 
Ρουοα οἵ {πΠ6 ϑραγίαη. «ἰοπηϊ πο. ΟΥ̓ΘΙ’ 
Μοββοηΐα ; {ΠπΠ6 {το Υ ἀαΐο νου Πᾶνα 
"εθη, Α. (Ὁ. 724. Οοιαρ. Ῥαιιβαηϊαβ, ΓΝ. 
3,5. ᾿ΒΘΟροιηριβ, νπὸ Ὀτοιρμης {Π6 
ΜοαβθηΐΔη. τνὰΓ ἴ0 ἃ ΘΟΠΟΙ ΒΟ, ννὰ8 
ποχί θὰΐ οἠθ ἴῃ ἀδβοοηΐ τὸ ( παγ]αιιβ, ἢ 

λακ.Ἷ οἱ λακ. Β.Ο.ρ5.1. 
8. τῶν μήδων 1.1Κ. 

12. προύχοντες Βεκκ. 
διεκάθησαν ἴ. 

τῇ αὐτῇ] τοιαύτῃ Β.Ο.5.ἢ. 
1ο. ἧκε ΕΚΗ.Ο. 11. λακ.] 

14. ἐσβάντες Ο.Ε.Η.1.ς. 
17. τοῦ βασιλέως ΝΥ. 

γνΠΟ56. τοὶσῃ Τγοαγριιβ Ἰηἰτοάιοοα 5 
ἴαγηοιιβ σπαηροβ. ὅθ Αὐἱβί. Ῥολς. Ν, 
τῶ 1.2. Ἠοτδο]]α. Ῥοπίϊο. 2, τὸν Χάριλ- 
λον τυραννικῶς ἄρχοντα μετέστησεν. 

6. μετὰ δὲ τὴν κατάλυσιν---ἡ μάχη--- 

ἐγένετο] Ηθτδ 150 {Π6 σοπ)]ιποίίοη δὲ 18 
το 6 οὔβευνϑ ἴῃ 1Π6 ἀροάοβὶβ. ΒῸΓ {πὸ 
ΡΓΟΙΑΒ15 18 1 {Π6 ΜΟΓΩΒ οὗ [πὸ βοῃηΐθποο: 
ἐπειδὴ δὲ οἱ τύραννοι κατελύθησαν : ῖο 
γνΒ]ο ἢ 1Π8 ΔΡΟΘΟΕΙ8 ΓΘΙΘΙΒ, μετὰ δὲ τὴν 
κατάλυσιν -- ἡ μάχη --- ἐγένετο. ΟὈΙΏΡ. 
ποῖθ οὔ {.11, 2. 

14. ἀνασκευασάμενοι)] ἴΠπ ΓΙ ΒΠ]ὴρ’ ; 
Ὀγθακίηρ ἀρ {Ποὶν Θϑία ΠΒΠμηθηΐβ. [0 
15. Ορροβϑαᾶ ἴο κατασκευάζεσθαι. ΟΟἸΏΡ. 
Χορορ. Ογγορωά, Ψ111. 5. 



1οΟ Ἰοᾶριιθ οἵ ΟἹ ΒΆΤΟΠΪ68, 

Ι 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 18----2ο. ΩΡ 

’ὔ « « ὔ ΒΕ Ἂ ’ὔ ΄ 

ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία, ἔπειτα δὲ διενεχθέντες οἱ Λακεδαι- 
ἤ Ν δ ον ΄σ » ’ὔ Ν ω ΄ 

μόνιοι καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ξυμμάχων 
ν (ἡ “ Ὑ Ἷ 3, 

πρὸς ἀλλήλους" καὶ τῶν ἄλλων Ῥλλήνων εἴ τινές που δια- 
΄ Ἂς ’΄ Μ ᾽ ΄ὔ “ » Ν “ ΄ 

σταῖεν, πρὸς τούτους ἤδὴ ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν 
5 ΄, 5ιὰς Ν , Ν᾿ Ἂ ΄ Ν 

Βἐς τόνδε ἀεὶ τὸν πόλεμον τὰ μὲν σπενδόμενοι τὰ δὲ πολε- 
΄ ΩΝ ΕῚ ΄ ΩΝ ιν «ἃ “ ΄ ᾽ ΄, 

μοῦντες ἢ ἀλλήλοις ἢ τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφισταμένοις, 
3 ΄ Ν ΄, ΄ ΄΄ 

εὖ παρεσκευάσαντο τὰ πολέμια καὶ ἐμπειρότεροι ἐγένοντο 
Ἁ ΄, Χ ’ὔ ’ 

μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. 

ΤΠ6 1,Δοραςιπο Δ 8 

γγοτθ ὑπ οΠϊοῖβ οἵ ἃ 

ὝΠΟΒ6 δἰϊδομτηθηῦ ἴθ 

{Π6Πὶ νῦα5 5178, 85 {Π6ῚΓ 

ἈΒΟΘΠΘΆΠΟΥ ΟΥ̓ΘΡ {8 

Ῥοᾶν οὗ {π6 ῬΘΟΡΙΒ νγὰ8 

ὩΡΠΟΙα Ὀν 1ΤιΔοραφιηομ. 

Τὴ6 Αὐποπΐη85. ΨΈΓΘ 

16 βουθγοῖβηβ οὗ 58- 

7θοῦ ργονίποθθ, ΜΙ ΠΟΒ6 

ΟὈραϊθποθ νγὰ8 βθουγθα 

ὉΥ ἴοτγορ. 

ΧΙΧ. καὶ οἱ μὲν 
7, ᾽ ε “σι ψ ͵ Ν 

Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φόρου τοὺς 
΄’΄ « ΄σ ϑε 5 , ᾿ ΄ 

ξυμμάχους ἡγοῦντο, κατ᾽ ὀλιγαρχίαν δὲ σφισιν 
» ΄σ , ᾿ ΄, σ“ ΄ 

αὐτοῖς μόνον ἐπιτηδείως ὅπως πολιτεύσουσι θε- 
΄ Δάν. “ Χ “-“ “ ΄ 

ραπεύοντες" ᾿Αθηναῖοι δὲ ναῦς τε τῶν πολεων 
΄- ΄ ΄' Ν 7 

τῷ χρόνῳ παραλαβόντες πλὴν Χίων καὶ Λε- 
, ΩΥ ,ὔ ΄σ΄ “ ΄ὔ Ψ.- 

σβίων, καὶ χρήματα τοῖς πᾶσι τάξαντες φέρειν. 
Ν » 7] » ΄ » ᾿ ον , ξυν ͵ὕ 

καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν πόλεμον ἡ ἰδία 
Χ Ἧ Δ Φ' δχ ’ὔ ΄» Ν 

παρασκευὴ μείζων ἢ ὡς τὰ Κρατιστα ΠΟΤΕ μέτα 

ἀκραιφνοῦς τῆς ξυμμαχίας ἤνθησαν. 
Ν ᾿ 53 Χ Ξ - ΡΝ δ 

ΧΧ. Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα εὑρον, χαλεπὰ οντὰ 

1. ἔπειτα διενεχθέντες Ε΄. α.Η..ἸΚ.6. οππὶ συ] ἴῃ ὁμαιχμία, η105 Βοοαΐιβ δύ 
Ῥορρο. 

συμμάχων 6. 4. εἴ οἵ Β.».Ἡ. 
γρ-σθη 

σκευάσαντο 6. 
κου. Α.Β.Ε. Ὁ. οἵ νυ]ρὸ πολιτεύσωσι. 
5.}.1. οογτθοῖαβ Κι γρ. Ὁ. οτη. ἃ. τῶν πολεμίων το]!αα] (εὐ (ἁ. ἑοδίε ΒΘ ΚΙ .). 

2. καὶ ᾿Αθηναῖοι Β.Ο.Ε,.α.Η.1Κ.1. Ῥορρο. 6061}. 

6. αὐτῶν Ν. 

9. φόρους Ἐ.ο. εἴ ργ. Α.Η. φόρον Υ. 
12. τῶν πόλεων] ἌΠΟ αἰ ΗΠ ἘΠΕ 

ἐπεπολέμησαν 6. 
σαν 
; 

ἡ. παρεσκευάζοντο Κα. παρε- 

σ. Βεκ- 11. πολιτεύσουσι] 

τ3. Θυοὰ 
να]ρὸ ροβὲ παραλαβόντες ἸορΊ ταν ἦρχον, οτηϊδὶ οατῃ Α.Β.Ο. ΕΟ. Η ΤΟΝΟΝ .ς. ἢ ρ.ἢ. 
(Βεκκ. Ῥορρο. (0 }]]δυ.) ψαοότιπη Β.Ὁ. Ἰπίθυ νθύβϑιβ “ ἐκ κοινοῦ τὸ ἡγοῦντο. 
14. ἅπασι ἃ. 15. ἡ ἰδία] ἀεὶ δὴ ἡ α. 

8. μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμε- 
νοι] “ἼΠοΙν ἤρα οἵ δχϑυοῖβθ ννὰ8 ποῖ 
“1Π6 ρατδῖβ Ὀὰπῦ {Π6 ἢοϊα οὗ ῬὈαί16.᾽ 
Ξε Υ]. 72, 3. εὐταξίαν μετὰ κινδύνων 
μελετωμένην. 

1ο. κατ᾽ ὀλιγαρχίαν κ. τ. Δ. (ὐτηράγα 
σὨΔΡΡ. 76, 1. ἀπ 144, 2. 

τύ. ὡς τὰ κράτιστα---ἤνθησαν) 'Ὴ]5 
ΤΟίΕΓβ ἴο {Π6 Ῥϑυϊοα ἃ 1116 θοίογα {Π6 
ΠΟΠΟΙαβίοη οἵ {πΠ6 ὉΠιγ γϑαγβ᾽ ἰγθαίγ, 
ψγῃθη {π6 ΑΙΠΘΗΙΔῊΒ. ὙΚΘΓΘ πηαβίουβ ποΐ 
ΟἿΪν οὗ {Π6 ᾿βαπάβ, πὰ ἴῃ6 βίαϊὶς 
Οτθοὶκς ςο]οπὶθβ, θὰΐὺ μα 4150 απϊθὰ ἰο 

18. χαλεπὰ ὄντα] παλαιπόντα ἃ. 

{Ποῖ οοπίδάεογαου Βοοῖϊα ἀπα Αομαΐα 
οἡ {Π6 σοπίϊποην οἵ ἄτθθοθ 1056]. 686 
ΠΠΔΡΡ. Τοῦ. ΓΠῚ. 115. 

18. Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ---πιστεῦσαι] 
ΤῊΣ σοοΥγοβροπάϊηρ οοηἠποίϊοη [0 {Π6 
μὲν ἴῃ {Ππ|58 ἸνοΓ5 15 [0 θ6 [ουιπη αὖ {Π6 
Ῥερὶππίηρ οἵ [886 ποχί Ἵσμαρίογ, ἐκ δὲ 
τῶν εἰρημένων τεκμηρίων, 411] Ὀδίννθθῃ 
θεῖπρ ῬΙΌΡΘΙΙΥ ἃ ραγθη ποβὶβ. 6 1η- 
τογργοίαϊοη. οἵ {Π|5 ἤγϑθὺ βθηΐθῃοθ 18 
ποτα ἀουθυία] ; ροσμαρβ ὑπ6 [ΟΠ] ]ηρ’ 
15. 1Π6. τηοϑῦ ργοῦδ ]6: “πο ἢ. ἅτ [16 
“ς χρβα]15 οἵ ΤΥ ᾿π411}165 τοβρθούηρ {116 

“ἢ 

2 



96 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

“ ΄ ΄ Ν Ε Ν ΕΣ ἊΝ 

»παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι. οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς 
ὙῊΪ5 Βκοίοἢ οὗ ἐπ βίαξβ 

186 

ΘΑ] οϑὲ {{π|65,8} ΠΡ} 

οἵ ατϑθοθ ἴγοπῃ 

5 Ῥαγεοῦϊαν ἴοἴβ πᾶν Ὀ6 

Βῖνθη ἱποουσθοῖν, (85 

{Π6 σοΙμσηοπ ἱπαϊ ῆθγ- 

6πῸθ οὗ τϑηκπα ἴο 

{τ Ἰοααβ 0 Δ ΗΥ͂ 

ἱπα οι Γ  Οἷ65 ἴῃ 81] γὸ- 

Ροτίβ οἵ πιδίζοιβ οὗ 

ἴαοί,) 

- ὔ ν Ἃ 3 ῇ , ',, 

τῶν προγεγενημένων, καὶ ἣν ἐπιχώρια σφίσιν ἢ, 
« 7 Ε ΄ » » Ἕ ;ῷ 

ὁμοίως ἀβασανίστως παρ᾽ ἀλλήλων δέχονται. 
9 , Ξξ Ν “ “ Ε 

Αθηναίων γοῦν τὸ πλῆθος Ἵππαρχον οἴονται 

΄ Δ 3 ΄“- ν ΓΑ 

πρεσβύτατος ὧν ἦρχε τῶν [ΪἸεισιστράτου υἱέων. 

Ἵππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἦσαν αὐ- 
΄ « ΄ ,ὔ » ͵ “ ς ’ὔ Ν “-“ 

του. ὑποτοπήσαντες δέ Τι ΕΚΕΙΡΉ) ΤΊ) μερᾳᾷ και παράχρημα 

“Αρμόδιος καὶ ᾿Αριστογείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἵπ- 

΄ ῦσθαι, τοῦ μὲν ἀπέσχοντο ὡς προειδότος, βουλό- πίᾳ μεμηνῦσθαι, τοῦ μ χ ρ ᾿ 
᾿ Ν ΡΣ ΄ 4 τν “ “-“ 

μενοι δὲ πρὶν ξζυλληφθῆναι δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι, τῷ 

μι 

Ἵππά εριτυχόντες περὶ τὸ Λεωκόριον καλούμενον τὴν ππάρχῳ περιτυχ ρ ρ μενον τὴν 

1. πιστῶσαι Βυδυουυς Ροβῦ Βοιβκίππι (Απιτηδᾶν. δα τ. δυοῖ. 4. ἢ. 7.) 
6. ὄντα] ὄντα οἴονται ἃ. 

ἐς ΘΑΥΙΥ δίαΐθ οἵ ατθθοθ; [ΠΟΥ πηδΥ ποῖ 
κε οὈΐαϊη ΘηΕΓ6 οὐρα Ὁ ἃ5. ἴο ΘΥΘΥῪ ἀΥρ- 
“ τῃρηῦ 0Π6 Δ[ΓΘΓ ἈΠΟΙΠΘΓ ; γεοῦ Π6 νου] 
κε Ότὴ ΠῸ τηϊβία θη. ΘΟΠΟΙ 8105. ΨΜ}ΏΟ 
“Ε ΒῃΟ.]α 80 ἴὰγ Ὀ6 τηονϑα Ὀγ {Π688 δ1- 
“ συμηθηΐβ ἃ8 10 ὈδΙονα {παῦ {Π6 ρΡ]ο- 
κἴγ6 ΒΊΟΝ 1 Πᾶνα ρίνθῃ 18 ἴῃ [Π6 
“ἐ χῃᾷῖη ἃ [αἰ] ομ6." “6. τθάβοῃ 
ὙΨὮΥ ῬΑΓΓΟΌΪΑΓ [αοῖβ τηδύ 5011] 06. Ορϑβῃ 
ἴο ΘΒ Οἢ [ΟΓΠῚΒ [Π6 ΡΥ 6515 νυ Π]Οἢ 
οχίθ 8. ἔτοτη π6 νου οἱ γὰρ ἄνθρω- 
ποι ἴο ἴπ6 6πα οἵ {ΠπΠ6 σπαρίθσ. Απᾶ {18 
ΓΘΆΒΟΙ 15, [Παΐ ΤΠ 5 ΘΔΓΘΙΘΒΒΗΘΒΒ Ιη [Π6 
Ἰην ΒΕ ραῦοη οἵ {γα τᾶ ῖκο5. 811 πᾶτγα- 
ΠἸΟΠ5 Οὗ [αοίβ, ἀηα Θβρθοῖα]]ν οὗ {Π6 
ἐνθηΐβ οὗ ἃ σϑιηοίθ ασθ, 14 0]6 α ῥγ]ογὶ 
ἴ0 βιβριοίοη. 6. ρῖνοβ Ἰηδίδῃοθ. οὗ 
1Π18. ΘΑΓΘΙΘΒΒΠΘ58. ἴῃ [6 ΘΟΠΊΠΟΗ ΠῚ}8- 
τάκ τϑβρθοίπρ [Π6 ἀρὸβ οἵ [Π6 βθνθσαὶ] 
Β0Π5 οἵἨ Ρ᾿διβίγαϊιβ: ἀπα ἴῃ ΒΟΙῚ6 ΟΥ̓ ΠΘΓΒ 
Θ]ΠΔΠν σΘΠΘΙΓᾺ] ννΊΠἢ τοραγα (0 μάγοιι- 
Ἰὰγ Ῥοϊηΐβ ἴῃ {Π6 ᾿Ἰπβιι {10 η8 οἵ [1,6 6- 
ἀἰεοηοη. ἢ τοσατ το {Π6 σοηδβίσαο- 
τοη, χαλεπὰ ὄντα πιστεῦσαι, ἈΡΡΘᾶγΒ ἴο 
ῃ6 θοαυίνα!οπὶ ἴο, περὶ ὧν χαλεπόν ἐστι 
πιστεῦσαι. “θοϊηρ πατῇ [Ὸγ 6] ἸονΊηρ, 
κε ΘΥ̓́ΘΓΥ ΔΡΡΙΤηΘηῦ ΟὯΘ Αἰου {Π6 Οὐ ΘΓ. » 
(ΔΟΠ]ου ἀπ ογβία ηβ {Π6 ράββαρθ ἴῃ 15 
βΒροοηα οαϊίοη. ἴῃ {Π6 8Ά Π|6 ΤΠΔΠΠΘΥ. 
“ΑΓ ΔΟΙΟΠΙΒ σΘΠ15. 6556 ν]ἀοίατ,᾽" 6 
ΒΆγ 5, “ΡΙῸ τοιαῦτα εὗρον, ὥστε πᾶν ἑξῆς 

1ο. συνειδότων (.α. 

“ἐ τεκμήριον αὐτῶν χαλεπὸν εἶναι πιστεῦ- 
“σαι. δὰ Πππονα 65. βαϊα τπουοὶν 
χαλεπὰ ὄντα πιστεῦσαι, ἴπΠ6 τηθδηϊηρ' 
νοι] πᾶν θθθη ΡϑγθοΥ οἸθασ, Ὀαΐ 
νΙΒΠΙηρσ 0 αΑΠἶν {Π|8, πΠ6 δα θα 18 
ΜΌΓΩ5. παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο 
880. πον ἴὰγ ΠῈ {ποιρῇῦ {ΠπᾶὉ [π6 α1ΠΠ- 
Οὐ] ν οἵ σινίηρ ογθαϊῦ [0 15 βίαϊθυηθηΐ 
τηρὴϊ οχίθπα. (ὐδηθγαί, ἢ ἀταὰ ποῖ 
πίῃς ἴς Πκοὶν το θ6 ἀἰβραΐοα ; θαῦ 6 
Δ]Π]ονν5 {Ππαῦ οαοὺ ραν ἐϊοιίαν αὐγαινηιθηξ 
[παῦ Π6 ἢὰ8 ᾿πι86α τηᾶὺ ποῖ ΘαΆ}}Υ ΟὈὉ- 
τα] οΥρα ῦ. 

4. ᾿Αθηναίων γοῦν τὸ πλῆθος, ὅτο. 
γιά ὟΙ. 54. 2. Ηυ}5. 

9. καὶ παραχρῆμα) ΟὐὈταρατα Υ]. 57, 
“ΑὉ τΠ6 νϑῦν πιοιηθηΐ θη {Π6Ὺ 

Μ6Γ6 φὍΪΠρΡ᾽ [0 Ρογρθίγαίθ [6 ἀθρα. 
12. δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι Ἰ. 6. 

Το ἀο βου  ΠΙηρ’ ψΌΤ ἢ Ἰοβὶηρ {ΠΕ6ῚΣ 
ἤνοβ ἴον. “Νοῖ τὸ τὰπ [86 Τδικ οὗ 
ὉΠ οῖν ᾿νε ψἱποὰν Πανὶηρ ἢγϑί ἀθηθ 

κε βοΙΠΘΠϊηρ του {Π6 τὶβι." ΟΡ. 

ιο 

ςς 

ςς 

ςς 

ςς 

ΠΠ. 53, 3. εἰπόντας τι κινδυνεύειν. οἵ 
Π1. 5». 2. βουλόμενοι εἰ προσγένοιτό τι 

,’ 

κινδυνεύειν. 
138. Λεωκόριον “ ΤῊ το 0 ]6 οἵ {ΠπῸ 

“ἢ ἀδιρ ΕΓ 5. οὗ [2608 ;᾿ τνμο, ΔοοογαἸΠρ' 
το 1Π6 {τασ!οπ, παᾶ Ἔδα ἘΠΕ ΠΕϑΩ ὈΥ͂ 
{Ποῖν [αγΠθτ, ἀπισῖπρ ἃ [ατηϊηθ, ἃ5. ἃ οἵ- 
[ουϊηρ' [ῸΣ τ ᾿ῖνοϑ οὗ 1π6 βθόρὶθ. 7μθ 

͵ Ν ΄ ΄ 

ὑφ᾽ ᾿Αρμοδίου καὶ ᾿Αριστογείτονος τύραννον 8 
"{ 3 σι Ν 3 2 σ « ͵ ᾿ 
ὄντα ἀποθανεῖν, καὶ οὐκ ἴσασιν ὅτι [Ἱππίας μὲν 

ο 



ΞΟΡΕΡΆΦΗΙΣ ΤΑΣ 1 26..21- οἡ 

πολλὰ δὲᾳ4 

καὶ ἄλλα ἐ ἔτι καὶ νῦν ὄντα καὶ οὐ οἶος ἀμνηστούμενα καὶ οἱ 

“ἍΝ ἣν -“ ᾽’ὔ 

Β΄ οἰθηναΐκην οὐ τωυ διακοσμοῦντι ἀπέκτειναν. 

7 

ἄλλοι Ἕλληνες οὐκ ὀρθῶς οἴονται, ὥσπερ τούς τε Λακεδαι- 
7. ΄ὔ Ἄν, “ , “ 

μονίων βασιλέας μὴ μιᾷ ψήφῳ προστίθεσθαι ἑκάτερον ἀλλὰ 
κα κ ἐν ΄, ΄ ᾽ “ 3 ἃ 5.» Ὁ, ἢ 

δ δυοῖν, καὶ τὸν [Ππτανάτην λόχον αὑτοῖς εἶναι, ὃς οὐδ᾽ ἐγένετο 
΄ σ Ε] ͵ - “ «ε ΄ “ 

πώποτε. οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς 5 

ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. ΧΧΙ. ἐκ δὲ 

οὐ ἴπ ἐπθ τηδῖπ ΤηΔν 

Ρθ6 ἀδροπᾶθᾶ ΡΟΗ : 

Δα ἰἴᾧ ρῥτόνθβ ψῃδὺ 

ΙΟ νὰ8 δββουίθα ἴῃ {ΠῸ 

Βγϑῦ σμαρίου ; ἐπαῦ {Π6 

ῬΘΙΟΡΟΠ 6ϑδπ ΣΥΝ 

Ὑγ85 ἃ ΤΏΟΤΘ ᾿πηρογίδηῦ 

ὉΠ6 {πᾶπ ατθθοθ μδᾶ 

ΘΕΥΘΙ ΚΠΟΥῚ ὈΘΙΌΓΘ. 

τῶν εἰρημένων τεκμηρίων ὅμως τοιαῦτα ἄν τις 

νομίζων μάλιστα ἃ διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι, καὶ 

οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸ 

μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, οὔτε ὡς 

λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον 
΄- ᾽ Ἂ Ὁ 3 ΄, Ε ΕῚ , 

τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεζέλεγκτα 
Ν ὯΝ Χ « Ν ͵ » ΄ 5» 7 4. ΤΑΙ ΧΝ ΄-“ 

καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυθῶδες 

1. κοσμοῦντι 6. οἷ ΡΓ. ἃ. 
νίωους α. Ἵ: βασιλέας] ΟΙη. Κ΄. 
σοίοι! δυεῖν. 9- ἁμαρτάνει (.Ὁ.1.6. 
λεκταῖῦ. 

[θη ρ]6 βίοοα ἴῃ {πὸ (ὐθγαπηϊοιιβ νἹΓΠ1Π 
16 νν8}158. ὅδε Ηδγροογαίίϊοη ἂἀπα Ηε- 
5 ΟΠ Πι5 Ἰη Λεωκόριον. Δἤ]απ. αν. Η]8- 
ἴον. ΧΙ. 28: πα ΤΉ πογα. Ί]. 57.:3 

4. μὴ μιᾷ ψήφῳ προστίθεσθαι κ. τ. λ. 
6 ρΡαββασθβ 'η Ηθτγοαοίιιβ νυ Βοἢ ἼΠι- 
ΟΥ̓Ι]65 15 ΘΟΠΊΠΠΟΠΙΥ͂ ΒΙΡΡΟΒΘα Πρ ἴο 
Πα 6 ἴο, ἃ16 γγ)68}} Κπονῃ; Ν]. 57. 5. 
ΙΧ. 53, 2. Υδῦ 1 ἄρτθοὸ σι Μ]]ΟΥ, 
(Πογῖθν, νο]. 11. Ὁ. τοζ. ποῖ. 3.) {Παΐ 
[Π6 σϑρηβαχο, 1{ ἀθβισπθα το το ἢ Ηετο- 
ἀοὔτιβ αὖ 811, νγὰβ ποῦ τηθαῃΐ [Ὁ Ὠ]τὴ ΡᾶΓ- 
ἘΟΌ]ΑΥ]Υ ; Ὀὰΐ ταῖμου ἴου Η 6]]Δηϊοῖβ πα 
1Πο86 δα 6 Υ]ΟΓΒ. τ οτη ΗἨογοαοίτιβ 
ἴπ {Π15 Ἰπβύδ ποθ σΔΓΘ]ΘΒΒῚΥ [ὉΠοννοα. [1η- 
ἀδβα 1ἴ γγθ ΒΌΡροβθ ἴπ6 ψοσγὰβ οἵ Ηϑγο- 
αοίι8, 1. 120, 2. ἴ0 ΤΟΙ͂Ο ἴο {Π6 τονοὶξ 
οἵ τῃ6 Μράββ δραϊηβί 1)ασῖιβ Νοίμιιβ, 
Α,. Ο. 400; Ὁ τηᾶὺ Ὀ6 ἃ 4650} ψΠ6. 
{πον “Βον α1465 Πα νον βθθη ἢΪβ ΗΙ5- 
ἴουγ, πού βίδα] Πρ (Π6 νγ6}} Κποννη 
βίουυ οἵ δι 188 ἀπ οὔἤουβ ἀθουΐῦ ΠῚ5 
το Πηρ [Ὁ αὖ [Π6 ΟἸγ τρις στηθ8 ΨΏΘη 
Ἧ Ἠυογἀ] 68 νγὰΒ ἃ θογ. 6 ἀθη]ὰ] οὗ 
1ΠῸ εχϊβίεποθ οἵ ἃ ΡΙ απο ηβίαη ἸοΟἢτι5 15 
ἴῃ Οἴου νοσβ ἃ ἀθηΐϊαὶ οἵ [π6 ἀθιητιβ οὗ 
Ριίαπο (βεῈα Ἠεγοαοῖ. 111]. 55, 3.) δνδὺ 

3. τε] οπι. (.1.ἃ.ς. λακ. 7 τῶν λακ. ἃ. λακεδαιμο- 
5. δυοῖν] Α.Β.Ε.(.Η.1.ΚῸΝ.Ν ἄς ἢρ 8... 

1Ο. ὡς οἱ ποιηταὶ ΝΟΝ, 13. ἀνεξέ- 

Βανιπηρ ὈΘΘη οὗ 5:ΗΠο]θπῦ Ἰτηροτγίδποθ ο 
]Π]ονν 108. ἸΠΠΔ Ια Ππί8. [0 ἔοττη ἃ οοηϑβί!- 
τποηΐ ρατύ οὗ {πὸ ΠδίΟΠΑ] ΔΓΤΩΥ; [Π8 
ΤῊ ΠτατῪ ΕἸ νΊΒΙΟΠΒ ἴῃ [Π6 οΟἹα βυβίθπι οὗ 
1ῃ6 σεοῖκβ, ἃ5. γ»Ὲ}} δ8 οἵ {πΠ6 Ἐοιηδη8, 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΟΙΠρ ΘΠΌΓΕΙΥ ἢ {Π6 οἷν! 
ΟΠ6Β. 

12. ἐπὶ τὸ προσαγ.] ΤῊΘ ἀΟῸ]6 σοτη- 

Ῥαγδίνθ προσαγωγύτερον ἢ ἀληθέστερον, 

Ἰπδβίθδα οἵ ἐπὶ τὸ προσάγωγον μᾶλλον ἢ 
ἐπὶ τὸ ἄληθες, 15 ἴο 06 ποῦ νυν] 8150 1Π 
Οὔδμον ὙΤΊΓΘΓΒ. Ξοθ Ηογοαού. 11]. 65, 
ταχύτερα ἢ σοφώτερα, 1. 6. τάχεα ἜΧΣ 
ἢ σοφά. Δλβομίποβ. ἀρδϊηβῦ ΟἸΘΒΙΡΠΟΙ, 
Ρ. 4509. Ἀεῖ5κθ. ἀναγκαιοτέραν ἢ καλλίω. 
δηα ἴώνΥυ ΧΧΧ. 26. Οὐδυΐου ἰδιηθῃ 
αΆΠῚ ῬΙΟΤΉΓΙΟΥ 1 ΠΑΡ ζτι5 Γα1. 

12. ἀνεξέλεγκτα) ““Υ̓ ΒΙΟΙ σὰ Π ΠΟΙ ΠΟΥ 
“6. φῥτονθᾶ ποὺ αἰβργονθα, ἔγοπι {Π6 
“ς τγαηΐ οἵ δνϊάθησθ οἢ δἰ ὕΠῸῪ 5146. 50 
Ηετγοαοίι, (11. 23, 1.} Βρθακίηρ οὗ πὸ 
ψ]] πούϊοη {Παῦ {π6 ΝΊ]6 Παὰ 105. ΒΟΊΓΟΘ 
ἴῃ {Π6 οὐθδῃ, 5 γ8, ἐς ἀφανὲς τὸν μῦθον 
ἀνενείκας οὐκ ἔχει ἔλεγχον. 

[4. ἐπὶ τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα] 
“«Πανο Γἀκοη {Π6ῚΓ Ρ]ασθθ ἁιηοηρδῦ ἴὰ- 
“ς ]68 :᾿ Πτογα ]ν, “Πᾶν ΨΟῊ. {Π6ῚΓ νγᾺγ 
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» ΄ Ἀν 7Ὲ. ᾿Ὶ « “ὦ 5 ΄-“ 5 ΄ 

ἐκνενικηκότα, εὑρῆσθαι δὲ ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων 
Ν ᾿ » ΄ ς Ἔ ΄ - 

2 σημείων ὡς παλαιὰ εἶναι ἀποχρώντως. καὶ ὁ πόλεμος οὗτος, 
- ΄ » ς ᾿ ΕΝ “- Ν ΄ 

καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἄν πολεμῶσι τὸν παρόντα 
Ε] ΄ ὁ Ν Ν Ε ΄- “ 

ἀεὶ μέγιστον κρινόντων, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον 
5 » ΄σ “ ΒΕ “- ’ὔ “ 

θαυμαζόντων, ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὅμως 5 
,ὔ » ΄-“ 

μείζων γεγενημένος αὐτῶν. 

ΒΟ ἃ. 8 ]Θοῦ (Π θη 

ἀοβοσνοᾶ ἰὸ θ6 [δι ῃ- 

ΤῸᾺΠ τοοουᾶρᾶ : πᾶ 

ΤΗποναϊ0ο5 ἀθοΙα 68 

{πᾶ "6 Παᾶ βραυῦθα πὸ 

ῬαΐΪΠΒ 0 αὐτῖνο αὖ {Π6 

{παῖ ; Ὀοὶπρ' ΠΟΙ α6- 

ΒΙΓΟῚΒ ἰ0 ᾿ἰπβύσιιοῦ Ρο8- 

ἰουϊν {πῶ ἰο ΔΠΊΙΒ6 

15 ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΥΘ 68. 

2τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται. 

3. τῶν] πάντων ρ΄ Ὦ. 
μᾶλλον ΚΝΗ.Υ.ο. 5. ἀπ᾽] ἐπ᾽ Ϊ,.6. 
οπ, Ε΄. 1ο. ποθεν] ὁπ. ἃ. 
Ἰθιοην5. 1. 1. 
14. τῶν ὡς ἀλ. 1,..0.", 

“το ΓᾺΡ α]ΟΙιΒΠ6885.᾽ ἀπίστως ἰΒ ΤἹΡΉΙΥ 
ἰγαηβ]αῖθα Ὀγ (ΔΌ]]ΕΥ, “380. 88 ἴο 1088 8]} 
““ ογρα!.᾽" Ηδ αποίΐαθβ 88 ἃ ρΆγΆ116] τι88 
οὗ [ΓΠ6 δάνεγ, [. 140, 3. τὰς ξυμφορὰς 
π-ἀμαθῶς χωρῆσαι, “80 85 ποΐ ἴο δ8 
Ἐξ [ὈΓΘΒΘΘῺ ;᾽ δα {Π. 64, 3. φέρειν ἀναγ- 
κΚαιως. 

6. ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον---χαλεπὸν τὴν 
ἀκρίβειαν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι 
ἦν] “Α,8. [ὉΓ [Π6 5θν γα] βρβθοΐθβ {παΐ 
κε νοΓ6. ΒΡΟΪτΘη, 1Ὁ ννὰβ Βαγ ἴο γϑίδη ἴῃ 
“Π6. ΤΠΘΙΔΟΥΥ ὙἹἢ Θχδοίηθϑβ 11 {Παΐ 
κε γνὰ8 8816.᾿ Οὐτηρ. Ηεογοάοί. 1. 215, 2. 
ὅσα μὲν γὰρ ἐς αἰχμὰς---χαλκῷ τὰ πάντα 
χρέωνται. λόγῳ εἶπον, Δ}114168. 10 τορὰ- 
ἸᾺΓ 56 ΒΡΘΘΟ ΘΒ ΟΥ̓ΟΓΑΓΟΠΒ. 

11. ὡς δ᾽ ἂν ἐδόκουν---εἰπεῖν) ““Αο- 
“ ροΟΥΟΙηρ ΤῸ ΤΥ Ποίϊοηβ οἵ ψνηαΐ ννὰ8 
““ χτηοδβὲ Π{πρ᾽ [ῸΥ [Π6 ΒΘνΘΓᾺ] ῬΘΥΒΟῚ 8 ἴὸ 
“αν ΒΡΟΚΘη οἢ ΘΟ ἢ βιιοοθδδῖνο οὐοᾶ- 
κε βῖοπ, 8116 1 ΔαάΠογθα ἃ8. οἱοβοὶν ἃ8 
κε ῬΟΒΒΙΡ]6 ἴο {Π6. σΘΠΟΥᾺ] Βθη86 οἵ ννῇῆδὶ 
ΚΉΠΟΥ δοίμα}}ν ἀθ νογθα, 80 πᾶν 1 σο- 
“ σογ ρα {Ποῦ Βρθθομοβ.᾽" 16. οοη- 
ΒίΓΠΟΙ ΟΠ 18, ὡς ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι ἂν 

εἰπεῖν. [Ὁ 1Πτ|5 ἀρ ρθάγα {Πᾶῦ {Π|6 ΒΡΘΘ ΟΠ 68 
τοοογ θα ̓ γ πον αἰ 68 ἀγὸ ρϑηυηθ ἃ8 

4. κρίνοντα ἴ. ' 
ΟΠΊ. ΟΠ 0518 αὐτῶν τῶν ἔργων ἃ. 

ἀπαγγέλουσιν 5... ἀπαγγείλασιν ϑγ]ὈτρΊι5 δα 
11. ἐμοὶ Α.Β.ΒΗ.Ν.». Ὁ. εἴ νυ]ρὸ μοι. 

λεγόντων γρ. ἃ. 

σ Ἂ φ 3, 

ΧΧΙΙ]. καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον 
΄“ δ ,ὔ , Ἃ » » τς 

ἐκαστοι ἢ μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη 
" Χ ΧΝ » ͵, 5. κ - 

οντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λε- 
7 “ 53 » ἐξ - Ἂν 

χθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν, ἐμοί τε ὧν αὐτὸς 
5, ἡ - 3, ΄ ᾽ 7 

ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλ- 
Δ τ ΤΆ 

λουσιν᾽ ὡς δ᾽ ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι περὶ 
΄ » “" ἮΝ ΄, ΄ ΄- 

τῶν ἀεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλιστ᾽ εἰπεῖν, 
τ “ἢ σ“ ᾿ ἊΨ “ » ,ὔ 

ἐχομενῷ οτι εγγυτατὰα τὴς ξυμπάσης γνωμὴς 
Ν Ἂν “ 

τὰ δ᾽ ἐργα τῶν πρα- 

τἀρχαῖα Ἰ)λϊοηγ5. ΗΔ]. Ρ. τ46. θαυμαζς. 
τῶν] 

12. τῆς ξ.] ἕξ. τῆς ἃ. 
δ᾽] γὰρ 1.. πραχθ.] λεχθέντων γρ. 5. 

ἴο {πεῖν βιιθβίδηοθ, δἰ Πορ Ἢ {π6 Βέγ]6, 
0Π6. Δγαμρθπηθηΐ, ἃ πα ΤηΔΗΥ οἵ {Π6 ράᾶτ- 
ὉἸΟΌ]ΑΥ ἈΓΡΙΤηΘηΐ8Β ἅγ6 Δἰζορθίμθ. ΠΪΒ 
ον. ΠΟΥ ἅτ Πκὸ [6 Βρθθοῆθβ νυυὶ- 
ἴρη Ὀγ ΨοΠηβοη [ῸΓ 1Π6 ῬΑΥ]]ΔΠ]ΘΠἴΑΓΥ 
ἀδραΐθβ ἴῃ ὕπ6 (ἀθη θη ΒΒ Μαραζὶπο; 
{π6 βαθβίδηοθ οὗ {πΠ6 ἀθθαίθ νγὰβ τὸ - 
Ρογίθα τὸ ἢΐτη, ἃπα ἢ {Π6η θηϊασρθα 
ἃ Πα ΘΠ. 6} 1564 1 ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο βοΐ ἰΐ οἱ" 
ἴο ἴπ6 Ὀεβῦ δἀναηΐασθ. Ομ {π6 οἵου 
Βαμα, {Π6 Βρθθομθβ ἴῃ βΘῃθΓαὶ ἴῃ δη- 
αἰδηΐῦ ἰβίουυ ἀγὸ Ποιίϊοιιβ, ἀπ ἃγθ [Π6 
ΤΉΘΓΘ ΘΟΙΩΡΟΒβιοη οἵ {π6 νυυῖτοσ. Ρ]ὰ- 
[ΆΓΟἢ ἴῃ 18 [ἀξ οἵ ΟΥ̓ ἄρτθθβ τηϊ- 
Ππΐο]ν ἢ Γδοϊπιβ 1ῃ 81} (Π6 ραγίϊοα- 
115. ὑν Π]οἢ Π6 τϑ]αῦθβ οἵ ὕΠ6 ΘΙ ΡΟΓΟΥ 5 
Ἰαϑὺ Ποῖγβ ; θα θη ἢ6 ΘΟπΊθ8. ἴο [ἰδ 
Ἰαϑί βρθθοῖ, 1Ὁ 18. ααἰΐθ. αἰ δυθηῦ ἔτοτη 
{Ππαῦ ἴῃ Πδοϊῖ8, Ὀδοαιιϑθ ΠΟΙ ΓΠΘΥ ᾿γθ- 
τοπθὰ το θ6 ἃ γϑα}]}ν ροπαϊηθ τρουΐ οὗ 
ὙνΠαῦ τνὰβ ΔΟύΑ]]γ ΒΡΟΚΘΗ ; ἀπα {Ππ8 
ὉΠΠ]6Β5. ἃ ὙΕΤΟΥ͂ σάν νυν δῦ γνὰβ ἢΪ8 ον 
ΘΟΙΠΡΟΒιοη, ἢ ψουϊὰ πᾶν Ὀθθη 
τΠπουρῊῦ ἃ τηθγΘ Θά 6 1658. Ρ]αρ]αγ δῦ, γνΠῸ 
Δ]Πορίθ ἂ5. μΪβ οὐ υνῃαΐ Ὀθ]οημοα ἴοὸ 
ὉΠΟΥΠΟΙ ἐν Το, 

" [9] 
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᾿ ᾿ “- ΄, » “ Γ Γ 

χθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος 
’ὔ ’ὔ 5 , » » - ᾿ “-“ 

ἠξίωσα γράφειν, οὐδ᾽ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ᾽ οἷς τε αὐτὸς παρῆν, 
Ν Ν “ " “ Ν » ΄ Δ ΕΡΕΕΖ 

καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ εκαστου 
ΕῚ ;Ὺ, 

ἐπεξελθών. 
Ε ΘΝ οὖ » ΟΝ Ν “ ΤΣ γΕῚ 27 » ΩΝ ψῸ « 

ἔργοις ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἐλεγον, ἀλλ᾽ ὡς εἐκα- 

3 , Ν ΕἸ ΄ « ΄ ΄- 

ἐπιπόνως δὲ εὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς 3 

ἣ ) Ἃ ,; γ δον » Ν ᾽ , ͵ δῦ 

τέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς μὲν ἀκρθασιν ἰσως τὸ 4 
Χ “ Ἀν » ’ὔ “ «Ὁ Ἂ 4 

μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται; ὅσοι δὲ βουλησον- 
΄- ἌἋ Ὁ Ν -“ ἂν ΄ ͵ 

ται τῶν τε γενομένων τὸ σαφες σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων 
᾿ 3 ΚΝ ὡς ΄, , τὰ , 

ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπειον τοιούτων καὶ παραπλησίων 
,΄ θ ΕΣ ἊΝ Υ 3 ἐν ᾽ ΄ “ “- ΄ 

ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἔξει. κτῆμαϑ 
» ἊΝ - ΩΝ 3 Ἂ 5 Χ “ 3 ,ὔ 

τε ἐς αεὶ μᾶλλον ἢ ἀγωνισμα ἐς το παραχρῆμα ἀκούειν 
ἵ.: 

ξύγκειται. 

ΧΧΙΠΙ. Τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη τὸ 
ἈΝ ΄-“ Υ̓ ΄- 7 

Μηδικὸν, καὶ τοῦτο ὅμως δυεῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν 

1. τῶν παρατυχόντων σ΄ Ὦ. 
Ὁτη. ὯΙ: ἃ: . αὐτῶν οἵη. Υ. 
ἑκατέρων (ὐ. Ηδδοκ. Ῥορρο. (σο6]16γυ. 
8. τῶν γεγενημένων ἃ. 

2. δοκεῖ Α.Β.Β.ΒΗ... .4.».ἢ. . περὶ ἑκάστου 
ἑκατέρῳη Α.Β.ΕΗΟΝ αἴ ρ. ΒΕΚΚογ. 
6. τις] τῆς Κ- ἡ- μὴ] ὁπὶ. 6. 

9. ἀνθρώπινον Β.0.1.4.}.ς.4.6. οἵ ργτ. α. ἀνθρώπεινον Καὶ. 
Ῥοβί τοιούτων οἸηϊδὶ ὄντων οαατὴ Α.Β. ΟΝ 4.}.ς.4.6.. 6.1}... εὐ ΠΙοηγβὶο Ρ. 824. 
γιὰ. Βεμεῖον. δὰ ϑορῃ. ΤΎδομῖη. τούύ. 

14. τοῦτο] οτη. ἃ.1. 
καὶ πεζομαχίαιν] οτη. ἃ. 

ἃ.1. ἔργον Εἰ. οὐ οοττ. ἃ. 
εἴ οουτ. Εν. Ηδαοκ. Ρορρο. (16]]. 

2. οὐδ᾽ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει] “Βα ψῈΠ τὸ- 
““ σαγτὰ ο {ΠπΠ6 ἴδοίβ, [ παν τπουρῃΐ 10 
«“ς πηῇξ [ο 5ἴαϊθ {Ππϑῖὴ τρΡΟῚ ΔΠΥ ᾿Πα ΒΟ υ]- 
«ὁ τηϊηδίβ τϑροσχίβ οἵ οἴμιευϑ, ΟΥ Δοσου]ηρ' 
“ς [0 ΔΠΥ͂ ΤΠΘΓ ΠΟΙΙΟΠΒ ΟΥ̓ ἱΠΊΡΤΘΒΒΙΟΠΒ οἵ 
“ἸῊΥ ΟὟ. [Ι͂ἢ ΤὨῪΥ ΟΥ̓ οα886 1 ἤᾶνβ 
“ἐ χνγ θη. ποΐ ἔΠΌΠῚ ΓΠΥ ΟΡΙΠΙΟΏ8, θα 
““ [ἸΌΤ ΤΥ ῬΡΘΙΒΟΠΔΪ Κπον]οᾶρο οἵ [Π8 
“ς ργϑηΐβ ἀθβουῦθοα : ἀπα ποτα 1 Πᾶν 
“ Ῥ6θη ΟὈ]ρ α ἴο τον οἡ {Π6 Δα ΠΟΙ 
“ς ΘΕ ΟἴΠΘΓΒ, {Π6ῚΓ ὑθϑο ΠΟΥ Πὰ5 πού ὈΘ θη 
κε ΘΑ ΥΘΙΘΒΒΙν δαπη64, Ὀπΐ ΒΟΥ ΙΡΌ]ΟΙΙΒΙ Υ 
“ νοΙρῃρα ἀηα Θχαιηϊπϑα.ἢ 

5. ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας---ἔχοι] 1 
Πάν [Ὁ]οννα Ηδαοκ, Ρορρο, δηὰ (ἀΌ]]ου 
ἴῃ τοϑίουϊησ [Π6 σοτητηοη Το ]ηρ᾽ ἑκατέ- 
ρων, ἴον τνὨ]οἢ ΒΘ ΚΟΥ Παα βιιθδιςαςοα 
ἑκατέρῳ. Βαΐ (ΔΌ]Π]6Υ τν6}} οὔβογνϑβ, ὑπαΐ 
μαὰ 1πη6 ἀαῦνα θθθὴ πβ66, 10 5Ποι Πα ̓ᾶνο 
Ῥθθη ἑκατέροις ΤΑΙ ΠΟΥ ἴΠᾶη ἑκατέρῳ. ΗΘ 
Δ445, {Παΐ εὔνοιά τινος 15 [Π6 Β61η6 {Π]Πρ' 
ἃ8 πρός τινα,---᾿ ἃ5. {ΠΕΡ γνογο Ἱπο]]π6 6 
“10 [νου ΘΠ Ὶ οἵ [Π6 ὕννο Ῥαυ68.᾽} 

Ε “ -ἷ Ω 
1ο. ἀρκοῦντος (Ὁ. 15. ἔργων 

δυοῖν (.(Ὁ.Υ.8.ς.4.6.1.1. 

{Ππ|8.,. 1. ΡῊ: ΤΟὶ ᾿Αθηναίων εὐνοίᾳ, 
“ Ἐγοτη ροΟαν}} ἰοννατβ {πΠ6 ΑΥΠ6- 
ἐΠΙΠΠΝ ΕΝ 5 ἢ τὸ ἡμέτερον δέος, 
“«ΠῊ6 ἔδαγ οὗ ννῃ] ἢ ννα τὸ ὅπ Ομ ]θοίβ.᾽ἢ 
Ξδθ {π6 ποίβ ἴπϑγθ ρίνθη, δπ Μδίῃ. 
στ. στ. δ. 212. Ζε1, 409. ΟΌΒ. 2. ἘῸΓ 
[π6 πι56 οἵ ἔχειν νὰ ἃ φΘΠΙν6, 8566 
ΜαιΠϊ8, ὃ. 215. 61, 528. 

ὅσοι δὲ βουλήσονται---ἀρκούντως 
ἕξει] “Βαυΐ [ὉΓ 510} ἃ8. ἀθβίτθ [0 ρϑίῃ 
“ἃ Οἷθαγ Κπον]εᾶσα οἵ {π6 ραβϑῖ, ἀπῇ 
““ {ΠΕΥΘΌΥ ΟὗἉ {Π6 ξαύπτο 4150, νυ] ἢ. ψν}}} 
“ς ΘΏΓΟΪΥ, ΑἰΓΟΓ {Π6 οουτβθ οἵ Ὠυμηδη 
Οἱ πρ8, Γριθβθηῦ ἀραὶ Πογθαϊου. 1 
ποῦ {Ππ6 ΨΟΙῪ ἰϊπᾶρθ γϑῦ [Π86 ΠΘΔΤ ΤΘ- 

““ ΒΘ ΙΑ ποθ οἵ {Π6 ραβί ; 1 δῖ10})}:. 588} 
Ἰπᾶρα τὴῦ ψΟΥκΚ ἰο 6 Ρῥτοῆίαθ]ο, 1 

“ς 5}4}} Ὀ6 νν6}} οοπίθηΐ. 
14. δυεῖν ναυμαχίαιν---ταχεῖαν τὴν κρίσιν 

ἔσχε] ““Ἐουπὴ 115 ἀθοϊβίοη Β00η, ἴῃ ὅν 
ςς φρα-ἢργΐβ, ὅς." Βαΐ {παῖ ψ ΒΟ ἴῃ 
Πρ] 5}. 15 {Ππ6 ἀρο]αΐϊνο σαβο, 15 1ὴ (ἀσθὸκ 

(Π6. σοηϊξινα ; “118. ἀθοϊβιοη, σοηβίβεϊηρ, 
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΄ Χ ,ὔ Μ ΄ ᾿ “ 

2 Πὸ ἱπεῖσία ἀραΐη τοῦτο ταχεῖαν Τὴν κρίσιν ἔσχε. τούτου δὲ τοῦ πο- 
ῬΑΓΕΟΌΪΑΥΙν οι {Π6 5ι1- λ τ ἢ ΄ Ε θ ́ ΄ 

ῬΘΙΙ͂ΟΣΓ ἰηΐογοβὲ οἵ 116 λέμου μῆκος ΠΕ μέγα προύβη, τα ἤματα ΤΕ 

ῬΡΘΙΟΡΟΠ βίη ᾺΣ ἴο ΄, , 2 5. Ὁ ΠΟΙ Ὡς ΝΑ (ὃ τ ἔσθαι ἐν αὐτῷ τ δι οἷα 
ἐπα οὗ δὴν Ῥγϑοθαϊησ ξυνηνέχθη 78: σθ , ω τ ξ ἢ 

» -“ » 5 3, 

ΠΣ οὐχ ἕτερα ἐν ἰσῳ χρονῷ. οὔτε γὰρ πόλεις 
΄ » 7 ΄ ο « . ’ὔ « - 

τοσαίδε ληφθεῖσαι ἡρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων αἱ ὃ 
ε Ἀ ΄- » ΄“ ᾽ ΄ 5, τς ᾿ δ Ν Ε ᾿ 

ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δὲ αἱ καὶ οἰκήτορας 
,ὔ 7 Ν ,7ὔ » ,ὔ ΄ᾧ 

μετέβαλον ἁλισκόμεναι), οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ 
Ά « Ἀ » ΡῚ Ἁ Ἂς 7 ε Ἀ Ν Ν ’ 

φόνος, ὁ μὲν κατ᾽ αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάζειν. 
΄ὔ ΄ ΕῚ ΄σ Ν , ΕΣ Ν Ἅ. 

τά τε πρότερον ἀκοῇ μέν λεγόμενα ἔργῳ δὲ σπανιώτερον 
Ὑ ,ὔ ΄-“ , δ Φ νΝ 

βεβαιούμενα οὐκ ἄπιστα κατέστη, σεισμῶν τε πέρι, οἱ ἐπὶ 
΄“ “ ,ὔ “ Ν “ 3 ἣν 5 ,ὔ 

πλεῖστον ἅμα μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέσχον, 
« 7, » 7 Ν ΄ Ν ἈΠ ὦ “ ἂν ΄ὔ 

ἡλίου τε ἐκλείψεις, αἱ πυκνοτεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου 
΄ ,ὔ » 7 7 » - Ϊ 

μνημονευόμενα ξυνέβησαν, αὐχμοί τε ἐστι παρ᾽ οἷς μεγάλοι, 
ἀν ννς ἀν’ τῷ » Ν Ἀ ν ᾿ς » “ ἣ ΄ Ὗ 

καὶ ἀπ αὐτῶν καὶ λιμοὶ, καὶ ἢ οὐχ ἥκιστα βλαψασα καὶ 
7] 7 « ,ὔ , τ ΄ ΝΥ 7 ᾿ 

μέρος τι φθείρασα ἡ λοιμώδης νόσος" ταῦτα γὰρ πάντα μετὰ 
΄ ΄σ΄' ͵ [2 ,ὔ , ,. 3 ΄-“ 

δτοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα ξυνεπέθετο. ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ 
΄ Ψ Ἄ ΄ 

᾿Αθηναῖοι καὶ [Πελοποννήσιοι λύσαντες τὰς τριακοντούτεις 

2. προύβη ΒεΕΚΚ. ξυνηνέχθη] ξυνέβη Ἰ)ϊοηγβίαβ. Ρ. 1ο74. ποῃ Ρ. ϑύο. 
8. οἷα] πολλὰ ΠΟ ΥΒ118. . ὑπὸ σφῶν] ῬγΓΕΘΡΟΒΙ ΓΙ ΟΠΘῖη οτηϊτϊξ ΠΟ 818 1. 
1. μαθεΐ Ρ. ηγ68. ἥ: μετέβαλλον ἃ. ἀνθρώπων ]) οτῃ. ἔ. 8. φθόνος Ὁ. 
διστάζειν ΝΙ͂Ν, 9. πρότερα ο. 11. μέρος τῆς γῆς Ρ.Θ.Ὁ. γῆς] τῆς Ῥτ. Ε᾿ 
ἰσχυρότατοι) ἰ ἰσχυρότεροι ὃ.1. εἴ γρ. 6. ὑψηλότερον 1..0.Ρ. 12. πυκνότερα Εἰ 
παρὰ τὰς---μνημονευομένας ἸἸοπυϑῖα5 Ρ. δό:, αὶ Ρ. 1Ο75. πὶ οαἸδιτ. 14. καὶ 
δηΐθ λιμοὶ οἵη. ἃ.6. καὶ οὐχ ἥκιστα βλ. καὶ μ. τι φθ. ἡ Α.Β.ο.ρ.ἢ. καὶ 
οὐχ ἥκιστα καὶ ἡ βλ. καὶ μ. τι φθ. ἡ 1ἸοΟΠΥβ᾽ 8 Ρ. 187. καὶ οὐχ ἥκιστα φθ. καὶ μ. τι 
ἡ 1,.0.Ρ. καὶ οὐχ ἥκιστα καὶ μ- τι φθ. ἡ ἴ. ἡ δῃίβ οὐχ οἴῃ. Α.Β.Ε. Ε. τό. ξυνε- 
πέθεντο ἴ. δὲ ἀθηναῖοι αὐτοῦ Ἰ)]οηγΒΙα5. 17. πελ.] λακεδαιμόνιοι ἴ. τρια- 
κοντούτις Ἀ. 

““ ρἔ ψο βϑα-ἢρῃϊς, ὅς." Απὰ {Πϑγϑΐουθ, νδ]θηΐ ἴο οἷον σεισμοι τε. 
45 ῬΒγ πο ἢιι5 ΔΟΚ πον ]θαᾶροβ δυεῖν το 6 ΕῸΣ {868 ΘΧΡΓθββίοῃ πυκνότεραι παρὰ 
ἃ Ἰορ)τηαΐθ ΑΥΠΟ ἔτη ἴου [η6 σϑηϊῆνθ, τὰ--- μνημονευόμενα, 566 Μαίίῃϊο τ. αν. 
1Ποιρὴ ποῦ ῸΓ {πὸ ἀαίϊνο, 1 πᾶν [0]- ᾧ. 455. 61}, 637. Π|: 2. ἀ. 
Ἰοννοὰ Β΄ κοὺ ἴῃ σοίαὶ πἰηρ' ᾿ξ, ἴῃ σΟπιρ]}- 15. μέρος τι φθείρασα] ΤΠ6 νοτὰ 
ΔΠ66 ἢ {Π6 ΔΟ ΠΟΥ Υ 150 οἵ αἰπιοβί μέρος ΒΘ61η5 [0 ᾿ΠΠΡῚΥ Πογ6 {πᾶπ ““ἃ 
4} πὸ Μ55, Ρατί ;᾽ [ὉῸΓ 811 {Π6 οἴου ν]βι τα οηβ παᾶ 

12. ἡλίου τε ἐκλείψεις} Ηδετα {Π6 πο- ἀεβίτογβὰ “ἃ ρατ οὗ ἴπ6 ρβορὶβ. [ΐὶ 
ΤαΪ ΠαΙν 6 οᾶ86 15 ΓΘΒΙΙΠΊΘΩ ἃ8 {Π6 ρΘΠΘΙΓΆΙ ἈρΡΡΘΑΓΒ [0 ΒΙρΠΙΥ 80 ἸΆΤΡῈ ἃ μου 88 
βίσιιοίαγο οὗ [Π6 βθηΐθηοθ γθα αἶγθβ ἢ Πα ΒΘΗΒΙΌΪΥ ἴο ἁῇδοῖ {Πη6 ὑνῃο]8 Ὀν 115 80- 
ΤΟΥ ὙνΠ]οἢ ἴῃ 1Π6 Ργθοθαϊηρ οἰαβθ ἃ νὰ- ΒΘΠ6Θ; “ἃ ΡΙΟΡΟΓΙΟΙ οΥ δ δία μεν 
ΤΊ 0. 1ῃ [ΌΓΠῚ, {ΠΟιρῚ οὗ {Π6 βαπη6 βῖρ-. ““ ραγί οὗ [πΠ6 ψν0]6 παίϊομ." Ππ18 4180 
ηἰβοαίίοη, παᾶ Ῥθθὴ βυθδεϊζαίοα ; ΤἴῸΓ 1018 υβρα ὙΠ]. 20, 2 
σεισμῶν τε πέρι 1Β ἴῃ Β6η56 ΘΧΔΟΙΥ Θαιιὶ- 
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ἃηᾶ {ποπ Ῥτοοθοθᾶβ 0 

βίδίθ {Π6 οϑιβοβ ΒΙΟΗ 

16 ἔο ἴξ ; ΟΥ ΤΊ ΠΟΥ ἐῃ6 

ΤΟΔῚ] 8ἃπα {Π6 δνονθᾶ 

Οϑιι565 ; [Π6 ΓΔ] σδτι58 

Βεῖηρ [Π6 68 ]οῦϑν 6Π- 

ἐογίαϊ πρᾶ Ὀν 1, δορᾶς- 

ΙΠ0ῸΠ Οὗ {Π6 ΡΟΨῸΓ οὗ 

ΑΥΠ6Π5; 

0168, {ΠῸ αἰβριίθβ ἘΠ ΪΟἢ 

ΤΌΞΟ ουΐ οὗ (Πη6 Δ ῆα1Γ5 

οἵ ἘΡΙἀΔπηπι5 ἃπα Ῥο- 

τάδ. 

ΟΒδρΡρΡ. 34---66. 

{η6 δνονϑᾶ 

ἴπ 75. 252. 91 

κ ἃ » “ Α» 7 Χ » ΄, 

σπονδὰς αἱ αὐτοῖς ἐγένοντο μετὰ Εϊβοίας 
“ ΄,ὔ Ὑ,) Ν ΑΨ ἃ 

ἅλωσιν. διότι δ᾽ ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προέγραψα ὁ 
΄ Ν ᾿ “ Ἕ “ ΄ 

πρῶτον καὶ τὰς διαφορὰς, τοῦ μή τινα ζητῆσαί 
» σ ων ΄ “ῳ 

ποτε ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς Βλλησι 
,ὔ Χ ᾿) Ἧ » 5 ’΄ ἢ 

κατεστη. τὴν μέν γὰρ ἀληθεστάτην προφασιν, 
» ᾽ὔ δὲ Ν , ἊΝ ᾽ἊἋΘ 7] ΄ ΄σ 

ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς ᾿Αθηναίους ἡγοῦμαι, 
’ὔ , , 

μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας 
΄σ ὔ ’ὔ Υς ΄σ 

τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν᾽ 
ε Ἂν Ν Ν ΄ 8 δ ἢ τ τς 

αἱ δ᾽ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἱδ ἦσαν 
Ἑ ᾽,ὕ » ΕῚ - ἢ Ἀ Ν » Ν , 

ιοεκατέρων, ἀφ᾽ ὧν λύσαντες τὰς σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον 
’, 

κατεστήῆσαν. 

ΧΧΙΥν. ἘΠΙΔΑΜΝΟΣ ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι 
ἣν ,ὔ ,ὔ 

τὸν ᾿Ιόνιον κολπον" 

1. μετὰ τὴν εὐβ. ΤΟ 5118. 2. δι ὅτε Α.Β.Ε. 

΄ Ὁ κ 

προσοικοῦσι δ᾽ αὐτὴν '"Γαυλάντιοι βάρ- 

δ᾽ οτα. Α.Β.Β. ΄“ 

ὅτι ὃς 

προέγραψα)] Α.Β.ΕΗΝΟΝ. 4.ἢ.σ.ἢ. οὐτὰ 1)]ΟΠγβῖο Ρ. 141. εἵ 146. (εἴ. Ῥογβοη. δά 
Αὐϊβίορμαπ. Εφο]εβ. τοορ.) προσέγραψα ΡτἸδοῖδη. Ρ. ττδτ. Ραΐδοηῃ. ξυνέγραψα 
Ἰά6πι Ρ. 1207. 
γραψα Βεκκ. 4. τινα Α.Β.ΕΗ. 
τινα Ηδδοκ. Ρορρο. (ἀὑοβ]οσ. Βεκκ. 

δεξιὰ ΗΔῃΡοοτΙδίο ν. ᾿Ἰόνιος. 
Ῥγαι. 2:120. προσοικειοῦσι (6. 
ταλάντιοι Ἠ.ἃ. 

4. τοῦ---ς(ητῆσαι] ΕῸΥ {Π6 61110815 οὗ 
ἕνεκα, 566 Μαίζῃ. ἅτ. τ. δ. 5989. Ο58. 1. 
Ψε1. 402. 

5. τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην κ. τ. λ.] 
“ΤῊΣ 1 ΓΠ1ηκ [86 {τιιθβϑύ ὁσοδβίοη οἵ {Π6 
ΚΕ ΜΑΥ γγ88, {Ππαὶῷ {Π6 ΑἸΠοηΐδη8, Ὀγ θε- 
“ ρρῃηϊηρ στοῦ, ΔΠ6 ΔΙΔΥΤΠΙΠΡ᾽ ἔμ [μδε- 
τ ἀφιποπἰΔη8, [οτοϑα {Ποῖ ἴο 1{.᾿ τοὺς 
᾿Αθηναίους ἀ ἀναγκάσαι 18 δα π]ν]οηΐ ἴο τὸ 
τοὺς ᾿Αθηναίους ἀναγκάσαι. ἴΠπ6 ΔΥ[16]6 θ6- 
ἴοτε {Π6 ἸηΠ πη] ν6 τηοοα ὈθΙ Πρ ΞΟΤΠΘ.ΠΠ68 
οτητ θα 1π ΒΟ οἸαιιβοβ. ὅ6ε 1Π]. 28,1. 
δηα Μαίμις ατ. ατ. δ. ρ41. ΟΡ 58. 1. 

13. ᾿Ιόνιον κόλπον) [Ὁ Ἀρρϑδγβ ἔγοτη (}15 
Ῥᾶββαρθ, 8πα ἔγτοτη Ἡ οτοαοίαβ Κ]. 127. 2, 
ὙΠοΓΘ ΕΡΙἀδτηΠτ5 15 βαϊα 0 6 οἡ {Π6 
Τοπίδη σα] ρῃ, ἐπαΐ (15 Το ᾿πο] πα 64 1ῃ 
1π6 5[ἢ σθηΐασυ Ὀϑίοσο [π6 (τ Ἰ βίη φοσὰ, 
{86 βοιίποτη ρᾶτί οἵ {Π6 Ααγ]αί!ς, 85 νν6}} 
ἃ5 ἴῃ6 βθὰ Ὀθίννεθῃ [{]γῪ ἀπ (ἀγθθοθ 
ΒΟῸΓ νατα οὗ {Ππ6 ΤἀρυρΊΔ ἢ ῬΓΟΙΠΟΠΙΟΙΥ, 
ἴο ὙΨΠΙΘῊ 1ὖ νγὰβ ΠΟΤῈ ῬΓΟΡΕΟΙῪ Δρρ]]6α. 
ΤῸ ον ΘΓ 566 ΠΊ5 ΠΟΥΡΘΥ ΘΙ [0 Πᾶν θχίθπαθα 
ἴο {Π6 πουΐπουῃ ραγί οἵ {π6 Αατγϊαίς, 

ἔγραψα (.(. εἴ οεἴοτ!. προέγραψα Ἠδδοῖκ. Ρορρο. (ἀοΕ]]οσ. 
γα. σ. αὐτὴ ῬΥΙΒοΙΆ ΠΟ. 

5: γὰρ] οπη. 6. 
Ῥ. 796. αὶ τηοχ λόγῳ δὲ ἀφ. τ. ἀθ. οἴομαι. 

12. ἰώνιον 
αὐτὸν ῬΥΙΒΟΙΔΗ. Ρ. 1202. 

πρού- 
(6: οὗ νυ]ἹρῸ τινας. 

πρόφασιν] αἰτίαν ΤΙΟΠΥΒ1Ὲ8 
7: γιγνομένους] ΟΙΠ. ἃ. 12. ἐς 

κόλπον) πόντον ὅ6Π0]. ῬΙΠάΔΓ. 
ταβλάντιοι α.1. 

ὙΠΟ ἢ τῦὰβ οΔ]]θα “Κ ΑαγΊα5,᾽ ἃ Πᾶτηθ δρ- 
ῬΙΥΙΠρ᾽ ΡΓΟΡΟΙ͂ν, ἃ85 ΜΌΠΠΘΓΣ {Π]Π1Κ5, το {Π 6 
οοαβῦ ΠῚ [Π6 τηοπτἢῃ5 οὗ {Π6 ΡΟ, ὑνῇθγθ 
1Π6 οἸ]α εἰΐν οὗ Αατια οὐ Ηδίσϊα ννὰβ βι{π- 
αἰθα. ““Ααταβ᾽ τὴ Ηοσγοασοίμ, [. 163,1, 
Δ Πα Κ΄. 9. 4; 15 [Π6 σοτΠΐτν 50 Π81166, ἀπά 
ποῦ {Π6 568. ΜΠ] βαν8 {Πδΐ [Π6 ϑδυ]θδῖ 
τηθΠῇ 0. Ὑν ΠΟ Πα 85 Τουπα οἵ {Π6 5θὰ 
ὉΠΕΘΙ {Π15 ΠΆΠΊΘ, ΟΟΟΙΓΒ 1ἢ [γ 8185, δα- 
ψεῖβ. Πιοριίοη. Ρ. 9οοϑ. ὅδε Μά]οσ, 
Εύταβκον, ΕἸη]οιίπησ. 1Π1.4. Τὴ6 ξθὰ 
Ῥθίννθθῃ ΚΟΥ ἀπα (τθθοθ 15 ὮὉν ΤΠππον- 
αἸ465 ο41166 1π6 1 Ὁ Πα Π 8568, ΕΥ̓. 24, 5 
53,3. 7.13. Ὑεἵ ὄβνϑθὴ {Π15 ννὰ8 δ ἃ Ἰδιον 
ῬΕΓΙΟΩ ο8116 ““ ΑΟτΙΑ5,᾽ 85. ἄρρθδγβ ποῖ 
ΤΩΘΓΕΙΥ ἔτΌτη {Π|6 νν6}} Κποννη Ράββαρθ 1ῃ 
[η6 Αοίβ, χχυ]. 27. ΏΘΓΘ 105. ΤΠΘΔΠ]ΠΡ᾽ 
Πᾶ5 θθϑη ἀϊβραίθα, θα 4150 ἔΤΌΤη ἃ 51Πη1- 
141 Ῥαββαᾶρθ ἴῃ {Π6 116 οὗ Φόβθρῇῆαξ, ο. 2. 
ὙΏΘΓΘ ΦΌΞΘρΡΠτι5 βανβ {παὶ Οἢ ΠῚΒ ναῦν 
ἔγοση «ογαβαίθηη ἴοὸ οιηθ Π6 ἴοο ν᾽ὰβ 
ονευίαΚοη ὈΥ͂ ἃ ἰεπηρεβί κατὰ μέσον τὸν 
᾿Αδρίαν, ἀπ τνᾶβ ΡΙοκθα ἀρ ὈΥῪ ἃ 5810 οἱ 
Ογτθηθ οἡ ΠΟΙ νὰν ἰο Ραίθ0]1. 
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Ν » ’ ᾿ Ν 2 ΤῊῈ ΑΡ̓ΒΑΙΕ ΟΡ βᾳρρι, ᾿Ιλλυρικὸν ἔθνος. ταύτην ἀπῴκισαν μὲν 
ἘΡΙΠΑΜΝΌΞΒ. 

(ΟμᾶρΡΡ. 34---ὃδ.) 

ΤῊΘ ΠΟΌ]65 οἵ ΕΡρΙ᾿ἀλτη- 

ΠῸ5 Βοῖπς ὈΔΗΒμοα Ὁ. 

{Π6 σΟΠΊΠΊΟΠ8, ΘὨ]18ὲ 

5ΟΠῚ6 οὗ {Π6 ΠΕΟΙΡΠΡΟΙΓ- 

ἴπρς ΒΑΓ ΤΙ 5 ἴῃ {Π6ῚΓ 

οδαβο, ὉΠ ΠΆΤαΒ5. 1Π6 

ἐόν ὙΠ ἃ ΡΠ ἀΘ Πρ’ 

8δη8 ἀοϑΌ] ΟΥν ΥΔΥΐΆ Το. 

ΤΠ ΟΟΙΙΠΟΠ8. ΔΡΡΙΥ͂ 

ῸΓ αἰὰ ἰο Οὐτοντα, ὑπ6 

τποίποῦ οοππέτγν οὗ ΕΡῚ]- 

ἄατηπαβ, θαΐ {ΠΟῚΓ Τὸ- 

4 «ἰοβὲ 15 τοὐθοίθα. 

Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς δ᾽ ἐγένετο Φάλιος ᾽᾿Ἔρα- 

τοκλείδου Κορίνθιος γένος τῶν ἀφ᾽ Ἡρακλέους, 

κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ τῆς μητροπόλεως 
κατακληθείς. ξυνῴκισαν δὲ καὶ ἹΚορινθίων τινὲς 5 

καὶ τοῦ ἄλλου Δωρικοῦ γένους. προελθόντος δὲ 

τοῦ χρόνου ἐγένετο ἡ τῶν ᾿Επιδαμνίων πόλις 

μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος" στασιάσαντες δὲ ἐν 

ἀλλήλοις ἔτη πολλὰ, ὡς λέγεται, ἀπὸ πολέμου 

τινὸς τῶν προσοίκων βαρβάρων, ἐφθάρησαν, καὶ το 

τῆς δυνάμεως τῆς πολλῆς ἐστερήθησαν. τὰ δὲ 
΄ ἊΝ - -“ Ψ «ε “ 5 “ Ν 

τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμος αὐτῶν ἐξεδίωξε τοὺς 

1. ἀπῴκησαν ἃ. κατῴκησαν “Τ)οπηθίτ8. ῬΠΔ]. 72. 2. Φάλιος] φαλίος Ἐ..Ε, 
Ἶ 

ΒεκΙκ. φαλιὸς Β. νυ]σὸ φάλιος. 3. ἜΑ ἢ 5. ξυνῴκησαν Ἐ.Ή.Υ. ξυνῴκισαν Ὁ. 

Απίβ κορ. οπηϊδὶ τῶν εὐπὶ Α.Β.Ο.ΕᾺΠΝ ὁ. α ἔρια. κἰς ΒΈκκογ. Ῥορρο. (ἀοβ θοῦ. 

6. τοῦ ἄλλου] Α.Β.0.Ε.1..4.ς.4.}. Ηδαοῖς. Ῥορρο. (ἀο6]1εγ. 
πόλις] δύναμις (.1.1..0.}.8.ς.4.6. δύναμις 

9. ὡς λέγεται ἔτη πολλὰ ἃ. 
ἐκ τοῦ α. εὖ νυ]ρο. 7. τῶν] οπη. Ν. 
πόλις Εἰ). δύναμις καὶ πόλις Καὶ. Ν. 

ἄλλου Η.Ν, ἄλλοι 

ἀπὸ] Α.8.0.ψ". 

Θ.Η.1.Κ. 1. Ν00.}. οὐ ῬαυΒΙΩὶ οτηη65 στη Η ΘΓΙΠΟΡΘΗΒ π. μεθ. δειν. 35. ψα]ρῸ ὑπό. 
ἀπὸ Οοίεθεν. Ηδδοῖκ. Ρορρο. (ἀοβ] ον. 

4. κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον] ΤἼ6 σοη- 
ἡπποίίοη δὴ τ ΘΓΟΙΥ ΒΟΥΨΕΒ ἴο 68]] Ὁ {Π|6 
ΤοΔδγ 8 αἰ Ό]0, 85 1Π {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 
μάλιστα δὴ, πιὰ ΟἴΠ6Υ5 οὗ [Π8 Βᾶπηδ Κιπα. 
“5 Τὴ φοτῃρ!ᾶποθ, ψοῖ αγὸ ἐο ζποιυ, ]Δ 
“(6 Δηοϊοηΐ οἰιβίοτη.ἢ 

κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον] Οτϑο Πδτη 
Γαουϊηῦ γᾶ, ατι88 ΘΟ]ΟΠἾδ5 ΟΥἹΡΊΠΙΡτι8 5118 
ἀοθοθαηῦ, ΠῸΠ ΔΙΙΘ μὴ ουϊῦ ρᾶσιοῖβ Πος 
Ἰοοο ρογϑίγιπροσθ Ῥυΐτηο Ἰρίαγ 11, ααὶ 
1η σοἸοπίατη τηϊζ 6 θα ΠΥ, ΔΓ ΠῚ18. οὗ σοτη- 
τηθαΐπι ἃ οἰνηθιι5. 51118. ᾿Ἰηϑύγ ποθ ηῦαν 46 
ΡΌΡΙΙοο, αὖ ἀοοεῦ [θα πῖμβ ᾽η Δυριυτηθηΐο 
ΟΥ̓ΑΙΙΟΠΪ5. 1)οτπ ϑί 618, περὶ τῶν ἐν Χερ- 
οονήσῳ. ᾿τεοῖοτοα ΡῈ] 1οα 115 Π1ρ]ουπαΐα 
ἀοθεθαηίτιγ, αι ἀποίκια νοσαθαηΐ, ἰοδί8 
ΗἩνροτῖαάθ ἴῃ οτγαῦ. 1)6]αςα ἀρὰ Πατρο- 
οταῖ, ρα αιοᾶ ργωοὶριιπὶ οϑί, βδοῦᾶ 
Ραΐτϊα σοὶ βθοῖιπη ἀβρουίαθδηΐ, Ἰρηθτη- 
4116 ΒΔΟΓΌΤΩ 6 ΡΘΠΘΙΓΑ]] ΓΒ ἀθργοτηρ πη 
οἱ δοοθηβιίιῃ ; απο ἀἄοοοῦ Αποίον. [ὑγ- 
τηοΐορ. ἴῃ Πρυτανεῖα. 4 αἱ αα! θη ἰρ 18 δὶ 
οᾶβα ΘΧΒΟΪΠοἴτι5 οδϑοῖ, οχ Ῥυγίδηθο οοη- 
αἰζογιτη ἀοοθηαϊ οὰπὶ οροτίοαῖ. ΜΟΤῚΒ 
αθοαιι ογαῖ, αὐ οΟ]ΟΠΐτθ απο 18 Ἰοραΐοβ 
ἴῃ πιαζοτόηι ρα τίαηι (δὶς (ὑπσεϊιι5 Ν᾽, 3,22, 
νογίϊς, ΄αδιῃ τοὶ μητρόπολιν αἰοιηι) 

12. ἐδίωξε ἃ. ἐξεδίωκε ἃ. 

ταϊτοσθηΐ Π}115 Ῥαίτ 5 βοτὰ ἔαοίαγοβ, αἴ 
τοβίαπίτιν ῬΟΙΪΎ 118, σᾺΡ. 114. ἸΘρ᾿  ΠΟΠΙΙΠῚ, 
οὐ (ἰυτίμιβ, ΓΝ. 2, το. ΞΟΙΘΠΠ6 οἰϊατη δγαῦ, 
αὖ οΟΙΟΠΐϑο ΔὉ οΥἱρ] ἴθι 518 ῬοΟπ Ιἤσ65 
δοοϊρεγεηῦ, αὖ οοπδίαϊ οχ ΤΠ] πογα]αο, 1. 
25, 4. ε ϑΘομο]αβίθ δα θυπάθιῃ Ἰοοτη ; 
αυΐη οἴϊαπη, 5] Δ] πα πο ΘΟ]ΟΗΪ Δ] Ἰᾶτη 6ο- 
Ἰοῃΐατη ἰϊαψιο ἀθάποογο νϑ]]θηΐ, ΤΠΟΥῚΒ 
γαῖ, πιῷ ἀποθιὴ ἃ πιαζογο ραίγία ρμοβίαϊα- 
τοηΐ, αὐ πος ἴῃ Ἰοοο ἀοοοῦ ᾿ΓΠαον ἃ. πᾶτα 
Οὐτογυτρὶ οοοηὶ ογαπὺ (Οὐ ΠΕ ΒΙΟΥΊΙΠΩ, 
ἰάθοχιθ ῬΠα]απη οχ ΜοίΤΌΡΟΙΙ ἄγοθββα- 
Ραπΐ, αἱ οο]οπίο ΕρΙἀατηηττη ἀθα ποθ 
ἄυχ εββοῦ. ΡΊυγα πὰς ἦθ τὸ νἱᾶθ ἴῃ Νὰ- 
1651} ποίἱϊβ αὐ Ἐἰχοουρία Ρουθ Ρ. 7. 
Ηυν5. Δαά. ϑ'ραμμοιη. Π᾿ββοσί. ΓΧ. ἂθ 
ἴὕα εὐ Ῥτωβί. ΝΝαμηΐβηι. Ρ. 570. 8666. 
θυκ. 

8. στασιάσαντες δὲ---ἐφθάρησαν] ἐφθά- 
ρησαν τοῖευβ (0 στασιάσαντες, πο ἴο 
ἀπὸ πολέμου τινός ; “ΤΟΥ ἡγοτὸ Ὀγοαρης 
“(0 ἃ ΨΘΙῪ ον ΘῸ ΟΥ̓ {Π6Ὶ1} [ΔοΙΙ0Π8, 
“ἐν ΒΙΟἢ. Πδα στόν ουΐ οὗ ἃ νγὰγ ψ]Π 
“ἐ φο1η8 ΟὔΤΠ6 ποὶρ ἢΡουτηρ' θα τ Π8.᾿ 
5 Ηδδοκ δηὰ Ποὺ, ΓΟ] οτνιπρ Ἠδγπιο- 
σ6π085, περὶ μεθόδου δεινότητος 6. 35. 



ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Α. 90 

ἘΡΙΘΑΜΝΙΒ. Α. Ὁ. 435. ΟἸντΩΡ. 86. 2. 

ἘΣ 20: 

δ . ἣ » ’ Ν “ ΄ ϑ'' “. 

δυνατοὺς, οἱ δὲ ἀπελθόντες μετὰ τῶν βαρβάρων ἐληϊζοντο 
Χ 5" ΄ ἿᾺ Ξ “ ᾿νν ἣν Ψ ΄ Ν, ἃ 

τοὺς ἐν τῇ πόλει κατα τε γὴν καὶ κατὰ θάλασσαν. οἱ δὲ ἐν 5 
ω ΄ "», ᾽ » Χ » 7, ΄ὔ » 

τῇ πόλει ὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς 

Α.06. 436. 

ΟἸντΩΡ. 86.1. ᾿ δεόμενοι μὴ σφᾶς περιορᾷν φθειρομένους, ἀλλὰ 

τὴν Κέρκυραν πρέσβεις ὡς μητρόπολιν οὖσαν, 

’ ΄ , ΄σ 

τοὺς τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι καὶ τὸν τῶν βαρβάρων 
΄ “- “ ἣ᾽ ΄ ὦ , » Χ 

πόλεμον καταλῦσαι. ταῦτα δὲ ἱκέται καθεζόμενοι ἐς τὸό 
ε ΄“ » ΄ ΄ ᾿ὴ ΄σ Χ ΄ 

Ηραῖον ἐδέοντο. οἱ δὲ Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ἢ 

ΧΧΥ. γνόντες δὲ οἱ Ἔπι- 
᾿ » ΄ 7 Ψ δ ’ὔ’ 

ΤΟ ΤΟΥ ποχί ἈΡΡΙΥ 10 δάμνιοι οὐδεμίαν σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας τιμω- 
Οοτίηέῃ, {π6 τοί ῃο 

ὦ Α 

ἀλλ᾽ ἀπράκτους ἀπέπεμψαν. 

, 3 5 » 7 , ΄ Ν Ν 

φοιαιπίτν οἵ Οοτοντα τ- ρίαν οὖσαν, ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρὸν, 
ΒΟ; ἃηα {πη6 Οοιη- κ 7: » Χ ΝΝ Ν ΠΥ ς 
πδδρν, ματίγοργα Καὶ πέμψαντες ἐς Δελῴους τὸν θεὸν ἐπήροντο 

, 5 5 Ὁ ΄ ἊΝ Τς ΄σ 

ἸουΥ οὗ δι. Θοτώτα εἰ σταραδοῖεν ἹκΚορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς, 
88, δοοθαᾶβ (0 {6 τ8- τ ᾿ ᾿ δι νυ ΝΣ οἴ 

φιιοοί. καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντο ἀπ᾿ αὐτῶν ποιεῖ- 
ε ᾽ » - ᾽ ΄ σι ες ἥ ἣν 

τοσθαι. ὁ δ᾽ αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καὶ ἡγεμόνας ποιεῖσθαι. 2 
, Ἀ . ᾽ Ὥ 5 ὮΝ Ἄ Ν Χ 

ἐλθόντες δὲ οἱ ᾿Επιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ τὸβ 
΄ ,7ὔ ΝΜ ͵7ὔ Γ Χ ΕῚ 

μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τὸν τε οἰκιστὴν ἀπο- 
΄ ΄σ » , , δ ον ,ὔ 

δεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον δη- 
΄- Ε ,ὔ ξ Ν ΄- ΄σ ΄ ᾽ 

λοῦντες, ἐδέοντο τε μὴ σφᾶς περιορᾷν διαφθειρομένους, ἀλλ 

2οἐέπαμῦναι. Κορίνθιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν 4 
᾽ ,, » - « ΄“ 53 Χ » , Ἃ 

τιμωριαν; νομίζοντες οὐχ ἧσσον εαυτῶν εἰναι τὴν ἀποικίαν ἢ 
, σ λ Ν " “ σ γὼ 

Κερκυραίων, ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν Ἱἱκερκυραίων, ὅτι αὐτῶν 

παρημέλουν ὄντες ἄποικοι οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς 

Τ. μετὰ τῶν βαρβάρων] οτη. 1,..0.Ρ.6. ργ. ἃ. τῶν οπ΄. Υ. 5. δεόμενοι--- 
σφίσι) οἴη. 1,.Ρ. 6. ξυναλλάξαι Α.Β.Ο.6..Ν.4.0.6.. νυ]ρο συναλλάξαι. τὸν] 
ομῃ. Ρ.6. η. δὲ] δὴ ῬυΙΒοϊΔΠτι8. 8. ἥραιον Β.Ε, το. ἀπὸ κερκ. τιμωρίαν) 
τιμωρίαν ἀπὸ κερκ. ἃ. 12. ἐπήροντο Α.Β.ΕΝΗ.ΚΟΝΟΝ 4.1.ν.}..1. Ηδδοκ. Ρορρο. 
6 ]16γ. Β6κκ. ἐπηιροντο Ἐ. Ὁ. εἴ συ]ρὸ ἐπηρώτων. 15. ὁ---ποιεῖσθαι) 
οτη. [,.. αὐτὴν Ο.0.ΡὈ.ο. εὖ ρῥγ. ἃ. τῇ. παρέδ. τὴν ἀποικίαν οτη. 6. ἀποδεικνύ- 
οντες ἃ. 19. φθειρομένους Β.Ο.α.1.0.ΡὈ.-ς.6. 20. τε οἴῃ. Υ. 23. ἐν ταῖς 
π- Ταῖς Ἰζ. 

ἡ. καθεζόμενοι ἐς τὸ Ἡραῖον] 1. 6. ἐλ- 
θόντες ἐς τὸ Ἡραῖον, καθέζοντο ἐν αὐτῷ. 
(ΟΙΏΡΑΓΘ ΒῚ, 2. 71, 5. 11. τοϑ, 5. δπὰ 
Μαίιη. αν. αγ. ὃ. 578. 7618, 646, ἃ. 

11. ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν] 
““ Ἠεβιαίθα ναὶ ἴο ἀὁ :᾿ ΠΠΈ6ΥᾺ]}]ν, 
Κνογο ΠΕ] ἴῃ ἃ βίγαιρῃξ νψνῇῃαΐ ἰο ὁ. 

ΤΗΠΟΘΥΘΙΘΕΒ, ΝΟΙ, 1. 

Οοιηρ. 1Π|..22, 7. ἐν ἀπόρῳ ἦσαν εἰκάσαι 
τὸ γιγνόμενον. πὰ Ηετγοαοῦ. ΙΝ. 151,1. 
ἐν ἀπορίησι εἴχετο. ἀπῇ ΙΧ. οϑ, τ. ἐν ἀπο- 

Ἷ, ᾿, ΄ ΄ 

ρίη εἴχοντο ὅ τι ποιέωσι. 
22. μίσει τῶν Κερκυραίων) ὅεε6 Ηετο- 

ἀρ 11 205 2: 
228. ἄποικοι) ἴ)6 πος ϑοα Πρ, αὐ Ε56}. 

") 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΟΟΕΙΝΎΤΙΙ. Α. Ὁ. 435. ΟἸντΩΡ. 86. 2. 

΄“ ’ Ψ, Ν ἢ “ ᾽᾽ , 9 Ν; 

κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα οὔτε Κορινθίῳ ἀνδρὶ 
΄ “- ΄ “ σ τ ἂν ὦ 

προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν, ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἀποικίαι, περι- 
΄ι τ Υ » Ν Ν 7 4 ΕΣ ᾽ 

φρονοῦντες δὲ αὐτοὺς καὶ χρημάτων δυνάμει ὄντες κατ 
» ΄σ ον ΄ « ΄ ΄σ' « ΄ 7 τς 

ἐκεινον τὸν χρόνον ομοιὰ Τοις Ἑλληνων πλουσιωτάτοις καὶ 

ἐς πὸλ αρασκευῇ δυνατώτεροι. ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ Τῇ ἐς πόλεμον πάρα ἢ ροι, Ὁ Οε καὶ πολὺυδϑδ 
΄ " “ ᾽ ͵ Ν . Χ ΝΕ 7 

προέχειν εστιν ὋὉΤΕ ἐπαιρόμενοι, και κατήτ ὰ Τὴν των Φαιάκων 

1. κορινθίων] Ῥ. 
ἔλλησι δυνατωτάτοις ἃ. 
πολὺ προέχειν ἃ. 

ΟὨτγοη. Ρ. 78. ϑὅ'ραπμοπι. 46 ἴὕ5α Νὰ- 
ΤΩ Ϊ8Π1. Ρ. ἘΕ,. εὖ ῬΑΙπλογ 1. ἃ. Ρ. 256. 
θυκ. 

οὔτε γὰρ] ΟἿ. Πιοάοτ. ὅ1ϊς. ΧΙ]. 20. 
Ἰρίααο δὴ ̓6ΒΒ6]1η6᾽. Βεκκ. 

οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι κ. τ. λ.1 Τῇ 
ψΕΓῸ 18. πεσὸ Γουροίθη ; Πα ον 1468. 1η- 
[θη 6α ΡΓΟΡΆΒΙΥ ἴο τορθαΐ αὖ {Ππθ δπά οἵ 
[Π6 βεπίθηοθ Β01ὴ6 ψΘΓ Οἵ ΒΙ1η11817 Τηθ8η- 
ἴηρ' ἴο παρημέλουν, ἀπ] {Π6Π οἸηϊ 64 [0 
ἄο 80, 88 ᾿ξ παρημέλουν ᾿ἴδ6} σου] 
ΒΟΓΨΘ 85 [Π6 νϑγΌ, πον Πϑιαηαῖηρ' [Πδΐ 
Ὀγ ̓ πβογηρ [Π6 σΟμ] πο οη γὰρ π6 Πδ6, 
ΔΟσΟΓΠ Πρ 0 σΤΑΙητηδύ]0 81 ΘΟΠΒΙΓ ΠΟΙΊΟΗ, 
ΤΟ Π]ογθα [Π18 ἸΠΠΡΟΒΒ1016. ἽΠοτΘ 18 ἃ 
ΒΟΙΉΘ Πα 5ΙΤΉ11ΔΥ ράββᾶσο, ὙΠ]. 28, 2. 
ὙΡΏΘΓΘ {Π6 Ἰηβουθοη οἵ [Π6 γὰρ 516 νν8 
[Παῦῷ ἃ ποὺν βεπίθησθ τνὰβ ἸηΓΘ Πα θα ἴο Ὀ6 
θοριη, γοῦ ΠΟ νϑγὈ [Ο]]Ονν8 ; 50 {πΠᾶῦ {Π8 
ψΟΓ ταϊϑῦ Ὀ6 τορθαΐθα ἔγοιη {π6 ργὸ- 
ἙΠϑαἸηρ' 5οηΐθηςθ, ᾿ιδύ ἃ8. 1 [π6 γὰρ δαά 
ποῦ θθθῃ Ἰπίτοσιοοά : ἠπίστησεν ἄν τις 
ἀκούσας" τὸ ,γὰρ--- μηδ᾽ ἀποστῆναι, ἀλλὰ 
ἐκεῖ Συρακούσας ἀντιπολιορκεῖν, καὶ τὸν 
παράλογον τοσοῦτον ποιῆσαι, κ. τ. Δ. 
Ηδετβ ἠπίστησεν ἄν τις τηιιδῦ 6 τορθαίθα, 
ΔἸ ΠοῸσ ἢ {Π6 Ἰπβουῦοη οἵ [Π6 γὰρ 5ῃθνν8 
τΠδῦ {Π6 νυ τοῦ Πα αὖ ἤγβί ἃ αἰβθγθηΐ 
σΟΠΒΕΓΟΠΊΟῊ ἴῃ 15 τη]η. (ὐτηρ. Μαίῃ. 
στ. ὅτ. δ. 555. Οὔβ. 1. Ῥορροη. Ῥιο- 
Ἰεροπι. 1. Ρ. 1483. Ψε]ξ, 709. 

Ι. οὔτε Κορινθίῳ ἀνδρὶ] [)αΐνοβ Κορ. 
ἀνδρὶ ΡΘΠΙΘΓΘ [οἷο 6 διδόντες, αἱ βίσιιο- 
ἴαγα ψΘΓΡΟΥτὰ ἤθθο 5᾽ΐ, οὔτε ἐν πανη- 
γύρεσι ταῖς κοιναῖς, οὔτε Κορινθίῳ ἀνδρὶ 

διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα προκαταρχό- 

μενοι, αὐ Ἰυχία 56 ΡΟΠδη ΌΓ, αἰ 1η 50- 
Ἰθηη 118. 4}118, ααθα 6. ἴῃ ΒΔΟΙῚΒ ΟἸΏ]56- 
γ]ηΐ, πόημθ ἔπ μι] οὶ βοϊοηπιαἰ δι 
οοπϑιιοίοβ ἤοπογο5 ἰγὶ ιιοη θα, ποι βοἰϊέα 
πμπῖα οἷγτο (Οογίπ ἠῖὶο ἴπ βαογὶδ, ἀΐαιιθ 
ΟΥΑΙ ναγιθίαγ, οὴ ΡΓΟΡΤΟΒΒῸ 8Β800- 

2. προκατερχόμενοι σ. 

5. τῇ παρασκευῇ τῇ ἐς πόλεμον 6. 
6. τῶν] οἵη. (ὐ.(.6. 

4. τὸν χρόνον] οτη. ῬΓ. Β- ὁμοία Ἀ. 
ἔστιν ὅτε καὶ 

βία πεϊνο ἐν πανηγύρεσι 566 Πὶ (6]158θὲ 
ἐν προκαταρχῆ. Μαηϊΐα ρομίῆςὶ ΟοΥὶη- 
τπ1ο ΟἹ Θηα (γέρα) ᾿πέ6]]]σῸ ἔαῖββθ θὰ 
1ρ8ᾶ, ααῖθιι8 Β8ογὰ ΔιΒΡΙ ΑΔ ΗΓ : τοῦ 
Βιοβέϊοθ σαρ ΙΓ] νἹηιιπ ἴῃ απ 6 ΓΘ, τη ο]ά τη 
(οὐλοχυτὰς) ἸΠΒΡΘΙΡΘΤΕ, ἔΓΟΠΕΙΒη 16 ΟΥΠ 65 
ΔΙ ΒΟΙΒΒΟΒ ἴῃ Ἰσηθιὴ σοηἤοογο, Ὑά. Π)10- 
Πγ8. Ηα]ϊο. Απῆς 4ᾳ. οπι. ΝἼΙ. ῥ. 1405- 
ΒΕΙΞΙΣΕΣ [ἘΞ 72) ἐὐα κα 

2. προκαταρχόμενοι] κα χα θαι πιβοά 
ἴῃ 1Π6. ΒΆ1η6. 88η88. 88 προκατάρχεσθαι 
15. ἤθτθ πιβορά Ὀγ “ΓΠπογ 1685, οσοιΓΒ ἢ 
Ηετοάοῦιια ΤΥ 0, 2. ἀπ κατάρχεσθαι 
τῶν ἱερῶν ἴῃ 1)δπηοβίμοπθβ, ἀραϊηβὲ Μ|- 
αἴα8, Ρ. 552. Ἐδίβϑ. Προκατάρχεσθαι, 
ἴῃ ἃ ΠηΘίΆΡΠΟΥΟ8] 56η86, 15 Τοιπα ἴπ 
Τιοάοτυιβ, [Π. Ρ. τορ. ἈΠοαοιπᾶπη : προ- 
κατάρχεσθαι πολέμου, ““ Τὸ Ὀ8 ΡΟΣ 
κε ΡΓΘΡΑΓΔΙΊΟΠΒ ῸΥ νναγ. 

8. χρημάτων δυνάμει ὄντες ὁμοῖα τοῖς 
“Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις] Ἰ. 6. πλουσιοὶ 

ὄντες ὁμοίως τοῖς πλουσιωτάτοις. ΟΡ. 
Ηετγοῦοί. ΠΠ1]. 57,2. θησαυρὸς ὁμοῖα τοῖσι 
πλουσιωτάτοισι, ἀπα {Π]. 35, 6. ΟὐοιηΡ. 
Μαίιῃ. ατ. αν. δ. 289. Ο58. 2. 

4. ὁμοῖα] ΝΊαΘ ΣΠΞΑΕΤΟΙΣ δ ΠΙοάοΥ. 
ΧΗΠ. Ρ. 542. αὔττι,. 

5. ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ προέχειν---τὰς 
ναῦς} “ΑΠα Βοπιθίϊμιθβ {ΠῸῪ Ρυϊοα 
κε {Ποιηβοῖνοβ οἢ ὑΠ6} Πᾶνὰ] ὈΓΘΘΠῚ]- 
““ ηρῇςθ, απ οἡ ἴπ86 πᾶνὰὶ ἔατηβ οἵ {Π6 
ἐς ΡΠ ορδοϊΔ 8, {Π6 ἀποϊθηΐ ἱππαὈϊζαηΐβ οὗ 
τὴ Οὐοτογτα." ἽἼΠ6. σοηβίτιιοιοη 18 νᾶ- 
Τρ. ἐπαιρόμενοι προέχειν, (866 ΜΙ. 
αν. ατ. δ. 532.) καὶ (ἐπαιρόμενοι) κατὰ 
τὴν προενοίκησιν. ῬΘΥΠᾶρ5 ὨουγΘνΟΥ {ΠῸ 
ΠΟ ΙαΒ Γ᾽ 8 ἸπεογΡυθίδ 0 15 ἀθβουν]ηρ; 
οἵ αἰϊοηϊίοη, ὁμοίως τῇ προενοικήσει τῶν 
Φαιάκων ; {Παΐ 15, “5 Ὀθοᾶτηθ {Πθτὴ ννῃῸ 
κε νογΘ {Π6 Βασορββοῦβ οἵ {πΠ6 Ῥμῶᾶ- 
ἐΟΟΙΒΠΒΕ 



ΞΥΡΠΡΆΦΙΗΣ, ΔΙ ΕἼ: 

ἘΡΙΘΑΜΝΌΟΘΞ, ἄς. 

506. 

ΔΑ. Ο. 435. ΟἸντωρ. 86. 5. 

9ὅ 

' ’ Ξ , , ΟΣ; Χ χ -- 
προενοίκησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ περὶ τὰς ναῦς. 
- ν ΄“ » ΄ ἊΝ Ἂ ἂς τὶ » » , 

ἡ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο το ναυτικὸν καὶ ἦσαν οὐκ ἀδυνατοι᾿ 5 
͵ὔ Ν Ε Ν « Ἂς « “-“ ἢ ΄ Ἷ ᾽ 

τρίηρεις γὰρ εἰκόσι και εκατον ὑπῆρχον αὐυτοις ὅτε ἤρχοντο 
᾿Ξ 5: ΄ 53 Ἢ ΄ 5 

πολεμεῖν. ΧΧΥ. πάντων οὖν τούτων ἐγκλήματα ἔχοντες 
΄ ,ὔ "ὔ » Ἂς ᾽ , 

πᾶ ξοπὰ βοίῃο τὰ Οἱ Κορίνθιοι ἐπεμπον ἐς τὴν Ἐπίδαμνον 
ΒΟΙαΙΘῚ5 το ΕΡΙἀδυμ 5: 57 Χ ᾽ , Ὗ 5. ἢ ΄, κ 

π΄ ϑ| τ ἄσμενοι τὴν ὠφέλειαν, οἰκητορά τε τὸν βου- 
᾿ - Ξ ΠῚ ΄ Υ να ΄, ν ᾽ "Ξ, 

ἀστάδηϑ οὔροῦδο ἀπὸ Ἄρμενον ἱέναι κελεύοντες καὶ Αμπρακιωτῶν 
δι156 οὗ {Π6 ὈΔηΪΒηοα 

ον , ὡΝ «ς “ , » 4 

ποῦϊος, ἀπὰ ὑερίοσς Καὶ Λευκαδίων καὶ ἑαυτῶν φρουρούς. ἐπορεύ- 3 
ἘΡΙ ΔΆ Πι5 ἴῃ ΟΥ̓ΩΟΙ Χ - » » , 
πο εἶτα ἀμος εις, θῆσαν δὲ πεζῇ ἐς ᾿Απολλωνίαν, Κορινθίων 
(ἴα. 3 ΣΕ ΤΕ Τ ον ΠΑ τ ὐτεμς ̓ ἐχτ ας , Σ οὖσαν ἀποικίαν, δεει τῶν Κερκυραίων μὴ 

Κερ-3 
΄ Ἀ 5 Ἂ 5 ’ὔ 5 ’ Ν Ν 

κυραῖοι δὲ ἐπειδὴ ἤἥσθοντο τοὺς τε οἰκήτορας καὶ φρουροὺς 

’ Φὶ ὧν τα » “ μν 7ὔ ΄ 

κωλύωνται ὑπ᾽ αὐτῶν κατὰ θάλασσαν περαιούμενοι. 

» - Α , 

ἥκοντας ἐς τὴν ᾿Επίδαμνον τήν τε ἀποικίαν Κορινθίοις δεδο- 
,ὔ ΄ ΠΧΥΝ ΄ ᾽, 

μένην, ἐχαλέπαινον᾽ καὶ πλεύσαντες εὐθὺς πέντε καὶ εἴκοσι 
Ν ἅν ἊΨ « ’ὕ ΄ ’ὔ ὔ » ,ὕ 

ναυσὶ, καὶ ὕστερον ἑτέρῳ στόλῳ, τοὺς τε φεύγοντας ἐκέλευον 
ΠΡ» Ὁ , »» 5 δὴ 53 Χ » δ. ͵7ὕ 

κατ᾽ ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτοὺς (ἦλθον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν 
΄ , 7 », » ’, 

οἱ τῶν ᾿Επιδαμνίων φυγάδες, τάφους τε ἀποδεικνύντες καὶ 
᾽ὕ Ὰ “- , ͵7ὔ ΄“ ᾽’ὔ ᾽ὔ 

ξυγγένειαν, ἣν προϊσχόμενοι ἐδέοντο σφᾶς κατάγειν) τούς τε 
Χ Ὰ , ", Ν ἣν » ΄ » 

φρουροὺς οὗς Κορίνθιοι ἔπεμψαν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἀπο- 
᾿Ὶ ΄ » λ ΄σ « ’ Ἁ 

πέμπειν. οἱ δὲ ᾿Επιδάμνιοι οὐδὲν αὐτῶν ὑπήκουσαν. ἀλλὰ 4 

2. τὸν ναυτικὸν σ. τὰ ναυτικὰ Κ'.Ὁ.1.1.0.Ρ.9. οὐκ7 οἵη. ῬΓΥ. 1. 
ο 

6. ὠφελίαν ΒΕΚΚ. 8. αὐτῶν Καὶ]. τι. κωλύωνται Β. κωλύονται Β΄. θάλασσαν 
ΑΔ. Ε.α.Η.Υ. ἃ.ς.4.ρ. Ηδαςοκ.ΡΟρρο. (0ε]]. ΒΕΚΚ. νυ]ρὸ εἰ Β. (α. ΒΕκα.) θάλατ- 
τὰν. 12. ἐπε ἃ. ἤσθοντο Α.Ο.ΕῊ.1.ΚΟΝ.4.Ὁ.ς.ἢ.ν.}.1. Ηδδοὶς. Ρορρο. (06]]. 
ΒΚ. Β. εἰ σθίουὶ ἤσθηντο. 12. εἰς τὴν ἐπίδ. ἥκοντας ἃ. 17. δὲ Α.Β.Ὲ.».ἢ. 
ἐπιδεικνύντες ΒΕ ΕΝ ἃ. 18. προυσχόμενοι Ἐὶ. ἐδέοντό τε σφᾶς Β. Ὁ... 
10. ΔΡΠΟΌ]τη ἀπίθ Κορ. ΟἸΠΪ5] οατῃ Α.Β.Ο.Ε.α.Η.Ν. 85:1. Βοκίογ. Ρορρο οἱ ὅοεὶ- 
6. 20. οἱ δὲ] ὡς δὲ οἱ σ.}.1. οὐδὲ Α. ἀλλὰ] οἴη. ρ.ἢ. 

8. εἴκοσι γὰρ ἴ. 

“ς Δη6 ᾿π50]Ὁ0 {Ποτη.᾽ἢ 9. Κορινθίων οὖσαν, το. (Ογογτεθος 
Ἢ εἾπ5 σοπαϊτιι βοοῖοβ (Οὐ ΠῚ Π115 δα ας 
ϑουτηηῖ5 ΟΠ π5, Π15 νουεῖθαβ.: Οἷς πλη- 
σιόχωρός ἐστιν ἡ ̓ Απολλωνία Κορινθίων 
Κερκυραίων τε κτίσις. Οὐἶθτι5 σοηβθητΐ 
Ραιβδηΐαβ ἴῃ Ε]]Δοοτπὰ 2. δΙά6 ΡᾺ]- 
ὮΙ ατ. Απίϊᾳ. Ρ. τρο. Ηυνβ. Ααά. 
ϑρδπθοπ. 1. ἃ. Ρ. 57ο. Πυκ. 

16. κατ᾽ ἐπήρειαν] “Τὴ ΟΥΕΙ ἴο να Χ 

ΤΉΘΥ ΕΓΒ ΤΊΟΓΘ 
ΔΏΧΊΟΙΙΒ ἴο ΔΠΠΟΥ͂ ἴΠ6 ἘΡΙΔΔτη ἸΔἢ8 {Πδη 
0 αἰά [(Π6 δχ!]θ8; {Π6ῚΓ σοπάπος ἃγῸβ5Ρ 
ΤΏΟΤΘ ἔτῸΠ1Ὶ Τουύθηρσα {Πδη ἔγοπη πηοῦν 6 5 
οἵ Ἰηΐογοβῦ : ἔστι γὰρ ὁ ἐπηρεασμὸς ἐμπο- 
δισμὸς ταῖς βουλήσεσιν, οὐχ ἵνα τι αὐτῷ, 
ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐκείνῳ. Ατιδίοί. ἈΠοίοτν. 
ΤΕ 2..5: 

2 



90 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ἘΡΙΘΑΜΝΌΒ, ἄς. Α. Ὁ. 435. ΟἸντΩΡ. 86. 2, 
ν . “ Ψ ΝΥ 

στρατεύουσιν ἐπ᾽ αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι τεσσαράκοντα ναυσὶ 
-'. ’ ’ὔ Ν Ἂς ΕῚ Ν 

μετὰ τῶν φυγάδων ὡς κατάζοντες, καὶ τοὺς ᾿Ιλλυριοὺς 
΄ ΄ ἈΝ Ἁ , ΄ 

προσλαβόντες. προσκαθεζόμενοι δὲ τὴν πόλιν προεῖπον, 
ἢ ΄ Ν Ἂ, ’ὔ 3 “ 

᾿Επιδαμνίων τε τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ἕένους ἀπαθεῖς 
᾿ ,ὔ » Ν ᾿ « ,ὔ ΄ « ΝΣ » » ,ὕ 5 

6 ἀπιέναι, εἰ δὲ μη, ὡς πολεμίοις χρήσεσθαι. ὡς δ᾽ οὐκ επει- 
΄ 

θοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι (ἔστι δ᾽ ἰσθμὸς τὸ χωρίον) 

ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν, ΧΧΥ ΤΙ. Κορώθιοι δ᾽, ὡς αὐτοῖς ἐκ 

ΤὴΘ ΟὐΥ ἐλ η8 Οἡ 

{πον Ρᾶτὲ βοηα ἃ ἢθοῦ, 

ἢ {πὸ αἰὰ οἵ {Π6ῚΡ 

ἈΠΠ|65, το τοιονο Ἐρὶ- 

ἀλ πηι, 

1. ἐπ᾿ αὐτοὺς] ἑαυτοὺς Α.Β.(.Ε ἢ. 

΄σ , “ " Υ 

τῆς Ἐπιδάμνου ἦλθον ἀγγελοι ὅτι πολιορ- 
΄ ΄ὔ Ν “Ν “ 

κοῦνται, παρεσκευάζοντο στρατιὰν, καὶ ἅμα 
᾽ ΄ » ᾽ν 3 , δι 35. ὉΝ 

ἀποικίαν ἐς τὴν ᾿᾿πίδαμνον ἐκήρυσσον, ἐπὶ τς 

γι ἡ ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον ἰέναι εἰ δέ τῇ ἰσῃ καὶ ὁμοίς μ 

τεσσ. ναυσὶ Α.Β.Ο.Ι.Η.Ο. ἔρσ. Ἡδδοῖϊς. 
Ῥορρο. (ἀοε])}. εκ. ἃ. οὖ νυὶρο ναυσὶ τεσσ. 5. ὡς] οὁπ|. ἃ. αὐτοὺς ροϑύ 
κατάξοντες ΟΥΩΪΒῚ οατὰ Δ. ΒΟ. Π ΚΌΤΩΟΝΟΟΝ 4.}.6.6.1. οτα. ΒΈΚΚΚου. Ῥορρο. 
(οΕ]]οσ. ἰλλυρικοὺς ΗΟΙΚΟΝ 1.ο. ΤΘΟΘ Ὁ] τηᾶπα ΚΕ, 8. τὴν πόλιν] Α.Β.0.Β..Ε.α.Η. 

ΝΙΝ 4.6.6 .ἢρ.ἢ. σαπὶ ῬΓΙΒΟΙΔΠΟ: ΟΟίΟΙ] τῇ πόλει. τὴν πόλιν (οί! ]Θ θεν. Ηδβοὶς. 
Ῥορρο. (ἀοβ ον. 
εἶναι Ε, 

6. Κερκ.---ἐκ] οἴη. 1... 

5. χρήσεσθαι] ΒΘΚΙΚΟΥ ἴῃ 5 Ἰαΐοβί 
ΘαἸΠ ἢ ̓ὰ5 τοίαϊηθα {π6 Γαΐαγο ᾿ῃ ϑρὶΐθ 
οἵ τῃ6 δυιπουῖεν οἵ τηοβϑί οἵ {πὸ Μ 5. 
πα 1 (Ὠ]ηΚ {πα Π6 15 τὶρς. ΤῈ6 ρῥτο- 
ἴογθησθ ἴο Ὀ6 ρίνθῃ ἴὸ {πΠ6 ἔαΐιγθ ΟΥ 
ΔΟΥΙΒΌ ΑἴΓΘΥ 500 ἢ νΘΓῸΒ ἃ8 λέγειν ΟΥ̓ εἰ- 
πεῖν 15 ποῦ Ἰπαθθα δἰννᾶγβ θᾶϑυ ἴῸ ὅ6- 
ΤΘΥΓΉΪΠ6 ; [ῸΓ νγ8 απ ποῦ ΔἸνναΥ 8 Βα Υ͂, πον 
ΤΉ 10}} ᾿τηρουίαηοθ {6 ΥΥΙΘΥ τηθαηΐ ἴο 
αἰΐαο ἴ0 1Π6 {Ππ|6Ὲ οἵ [Π6 δοίϊοη, ΟΥΓὁ 
ὙΠ ΘΊΠῸΓ ἢ τοραγα θα τηογοὶν {Π6 δοίϊοη 
ἴῃ ᾿{56}{. αν τπ6 Δα Πουϊν οἵ {Π6 ΜΒ. 
οἵ πον ἀ165. 15. 580. ἴον, {παΐ ἴῃ Βα 
Οα568. Ε|{0|16 βίγθββ 15. 10 6 Ἰαϊὰ προ 
{πθ ; ἀπ {Π6 {αἰγθ ἴθηθθ ΒΘΘΠῚΒ 
πορύθα, Ὀθοαιθθ 1ΠῸ δοΐ βροόοκθη οἵ 15 
ΘΒΒΘΉ ΑΙ {υϊπγθ, ᾿παβιηιι ἢ ἃ5. ἰδ 185 
σοηθηροηῦ ἀροὴ ἴΠ6 δοίϊοηβ οἵ {ΠῸ 
ΟΥΠΟΙ μαγίν. εἶπον ὡς πολεμίοις χρή- 
σασθαι τοῖϊρηῦ 1 βαρροβθ 6 βαϊά ψἢ 
Ργοργιοῖν οἵ {πο86. τνῆὸ ἀροϊαγοα {παὶ 
{πον του] ἐογι νυ ἢ ἀπ Ροβ νον 
{γδϑαῦ ΔΠΥ͂ ἃ5 ΘΠΘΠηΪ65. βυιΐ ψΠοΓΟ ἃ ἠ6- 
Τη8 ηἸ 8 τηδθ, ἀπ {πὸ {ταί ηρ {Π6Πὴ 
ΔΒ. ΘΠΘΙΏΪΘΒ. 18 ΟΗΪΥ 10 [Ο]ονν Ὠγ ρου οιὶ- 
ΘΟ] Ϊγ, ἴῃ σᾶ {Π18 ἀοπιαπὶ 18. ποῖ οοπη- 

4. ἐπιδαμνίων] κορίνθιον ο΄. 
χρήσασθαι Δ.Β. Βα. ΗΟ ΚΌΠΩΝΟΟΝ Ὁ .ς.ανρ.λ..1.. ῬορΡρο. (ἀοβιῖδι. 

ἡ. ἐκ τῆς] οἴη. Ρ, 

τε] δὲ Ο. 5. ἰέναι Ἡ. ᾿ 

ῬΠΘα νῖῦἢ, {ποθὴ 1 {π]ηὶς {Π6 σοτγθοΐ 
Ἰαησααρα νοι] Π6, εἶπον---χρήσεσθαι. 
ΙΒ. Βθοηβ 0 6 ἴῃ δοοογάδποθ ἢ 
ΤΌ ΘΟ’ 8 ορι ποι, ἴῃ 8 ““Ῥαάτγογρὰ δὰ 
“ ΡΠ ΓΥ ΒΙ ΟΠ Π1,᾽ Ρ. 740 : πα 50 ἢ 
{πα οἵ Βτοιηθ, ἃ8 ααοίθα Ὀγ δομᾶϊζον ἴῃ 
δ18 Αρραγαῦ. Οὐ, δα 1)λθτηοϑίῃ. νο]. 1. 
Ῥ- 205. 866 αἷβδοὸ ὐμησδυ, ατ. Οὕ. δ. 445» 
ΑὨτλο τς. 2. 61, 405. ΟΡ. 2. 

10. ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ) (ΠΟΥ τπιπογ- 
βία 15 {Π15. οἵ θαι] ῦν τυ ἢ {Π6 ΟἸΠ] ΖΘ 5 
οἵ Ὁῃ θῖν οἱ σοιιηΐνν : τοίουτηρ τὸ Οἢ. 
84.1, ΜΨΏΘΥΘ {6 Ὺ ἃ16 βαϊὰ ἴο ρῸ ουξΐ ἴο 
ΟΟΪΟΏ 65, “ποῦ τὸ θὈ6 1Π6 5]ανοβ πὶ {Π6 
κε Θ618]8 οὗ {Π6Ὶ1 τηοίΠογ σοπηΐγν.᾽" Βαϊ 
{15 Τηθᾶη8 ΠῸ τήοτρ, 1 {Πϊηἰκ, [Πα {Παΐ 
ΘΟ]ΟΠἰδίβ. ᾿πίθπ θα {Ποῖ} οΟ]οὴν ἴοὸ ΒΘ ἃ 
ΒΟνΘΓΘΙρ Βίαΐθ, ἈΠΕ 50 ἴαν {ΠῸ δατὰ] οὗ 
{Π6 πποῦμιϑυ οοιιηίσν, ᾿ἰηβίθαα οἵ Ῥοϊηρ ἃ 
τη γ6 ΒΒ θ] θοῦ ἀθροπήίθπου. [}ἢ {Π6 ῥτὸ- 
Β6ηΐ Ῥάββαρο {Π6 (ΟΣ ΠΡ ΠΙᾺ Π5. σα ΔΥαηΐθ6 
Θδο ἢ. Ἰπαϊντ τι] βου] ῦ ἀραϊηϑὺ θθἰηρ' 
ΒΕ] θοῦ ἴῃ ΠΒ. ΠΘῸν ΘΟ (0 ΔΎ οἵ 
{Πο586. ΟἸβ. Πού] ἢΒ. οἵἨ τὰπ]ς οὐ ᾿υϊν ]θρθ 
ΥΒΙοἢ. τηϊρὴηῦ πᾶν οχὶβίθα ἴῃ (γι. 
ΑἸΙ 616 Βθύυ 6 γβ νυν ΟὈ αὶ θα Δ]ΠΟὐ θη 8 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

ἘΡΙΘΑΜΝΈΤΙΞΚ, δα. 

Τῦῦη. 28. θ᾽ 

Α. Ὁ. 435. ΟἸνΩΡ. 86. 3. 

᾿ν ͵ Ἂ Ἂν, 5" , “ ’ὔ ΑὟ 

τις τὸ παραυτίκα μὲν μὴ ἐθέλοι ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ 
Ψ “ ΄ 

βούλεται τῆς ἀποικίας, πεντήκοντα δραχμὰς καταθέντα 
5 Ν « ΄ 

Κορινθίας μένειν. ἦσαν δὲ καὶ οἱ πλέοντες πολλοὶ καὶ οἱ: 
᾽ὔ ’ὔ , ΄- 

τἀργύριον καταβάλλοντες. ἐδεήθησαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων 3 
ΩΝ ΄-“- ᾽,ὔ » 2, ͵ « Ν 

“ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμψειν, εἰ ἄρα κωλύοιντο ὑπὸ Κερκυ- 
΄- « λῚ ΄ 

ραίων πλεῖν: οἱ δὲ παρεσκευάζοντο αὐτοῖς ὀκτὼ ναυσὶ 
΄- “-“ ΄ Ῥ,: 

ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆς Κεφαλλήνων τέσσαρσι. καὶ ᾿Ἐπι- 4 
’ δ 4 “ ἈΝ 

δαυρίων ἐδεήθησαν, οἱ παρέσχον πέντε, ᾿Ἑ;ρμιονῆς δὲ μίαν 
΄ Ἷφ ΄ ΄- 

καὶ Τροιζήνιοι δύο, Λευκάδιοι δὲ δέκα καὶ ᾿Αμπρακιῶται 
» ΄ , δὶ Ψ Γ 

υὐκτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα ἤἥτησαν καὶ ᾧλιασίους, ᾿Ηλείους 5 
Ν “ Ἧ ͵ “ “ 

δὲ ναῦς τε κενὰς καὶ χρήματα. αὐτῶν δὲ Κορινθίων νῆες 6 
’ὔ’ ’ὔὕ ΄σ 

παρεσκευάζοντο τριάκοντα, καὶ τρισχίλιοι ὁπλῖται. 
» Χ ἊΝ Δ Ἅ - ΄ Ἀ 

ΧΧΥΠΙ. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἐπύθοντο οἱ ἹΚερκυραῖοι τὴν παρα- 
εν ΄ » Ἵ Ν 

σκευὴν, ἐλθόντες ἐς Κορινθον μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ 
Ἷ ,ὔ ἃ 

ΤΊ Οοτογταδηο, αἴον Σικυωνίων πρέσβεων, οὺς παρέλαβον, ἐκέλευον 
5Ο0ΠῚΘ ἔτι} 1}655 δἰζοιηρίβ “ ἣν » ΕἸ , , 

ἴο 5θύ186 {ῃ6 αἰϊβριιΐθ Κορινθίους Τοῦ ἘΨ Βπιδαμνῳ φρουροὺς ΤΕ 

Ν 5 ΄ » Α « ᾽ ἣν ᾽ “ 

ΨΥ πορουϊδέϊοη, και οἰΚητορας αἀπάαγϑξεινς ως οὐ μεῖον αὕτοις 

᾿Επιδάμνου. εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον δοῦναι ἐν 2 

1. ἐθέλοι Α.Β.Ὲ ΝΗ 1ΠΚῸΡΟν.Ρ.ἢ. Ῥορρο. αοο]]ογ. ΒΌκ. Ὁ. εὖ νυἱρὸ ἐθέλει. 
4. κορινθίοις Β.Κ.Ν.ς.4.6.5.}.1. σαπὶ  πβᾶπο. 4. τἀργύριον Α.Β.Ὲ ΗΝ. 6.1. 
σ.Ὦ. Ρορρο. οε!ον. Βεκκ. (.(. εὖ να]ρὸ τὸ ἀργύριον. 5. ξυμπροπέμψειν Α.Β. 
ΒΗ ΚΟΝΟΝ αὔρ. ἢ. Ηδδοκ. Ρορρο. (0611. Βεκὶκ. Ο.(. εὖ νυ]ρὸ ξυμπροπέμψαι. 
7. παλῆεις σοττοοίαβ Η. κεφαλήνων Β.Ε, 
(ἀοε]ϊοσ. Βεκκ. Ο. δὲ νυ]ρὸ ἠλείους τε. 
τό. ἐν] οτη. ἃ. φρουρὰς 6. 
18. δ᾽ ἔτι 1..Ν.. 

οἵ Ἰαπα ἴῃ {Π6 σΟ]ΟΠΥ τνοτθ ἴο Ὀ6 618] 
ἴο δαοῖ οὔποτ; {ποὺ ὑνεσο [Π6 γάμοροι 
ΟΥΓ ῬΓΟΡΓΙΘΙΟΓΙΒ ; Ὑνῆ0 ἔουτηθα {ΠῸ ἀγιβίο- 
ΟΥΔΟΥ Οὗ {Π6 σο]οηΥ, ΔἸΌΠΟιρἢ τηδην οἵ 
τΠ 6} 1η {Π6]τ οἱ σΟὰΠίτΥυ την ἤᾶνα μδα 
ΠΟ ΡΟ]ΠΠ64] γα πΟ ἢ Ϊ86 αὖ 8]]. 

2. δραχμὰς Κορινθίας) ΓΠθ56. ἅτ [Π6 
Ἡθανυ ΟΥ ἀριποίδη ἀγα ἢ πιθθ, θοῇ οὗ 
ὙΨΏΙΟ. ννὰβ ΜΟΥ θη ΟΡΟΪ] ; 50 [Παΐ 
ΠΠγ οὗ {Ππ686 ἁιηοιιηΐ ἴο βοιηθίῃϊπρ᾽ ΤΠΟΓΘ 
1ῃδπ εἰσ ιν -ἴγοα Ατς ἀγαοῃπηςο. 

17. ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς ᾿Επιδάμνου] 
“ΑΒ πον Πα ποίῃιηρ ἴο ἄο νὴ Ερι- 
““ ἀδιηηπ8.᾽" ὅδε Μαίῃϊο, ατ. ατ. . 
559. 1: ὃ- εὔϑ-. 2: 96}, 703. 

17. τοὺς οἰκήτορας Ν. 

το. ἠλείους δὲ Α.Β.Ε. ΕΝ Ὴ.Ν.ἃ. Ρορρο. 
12. ἐπεὶ ΟΙΟΌΚΌΟΙΟΙΝ,ΡΘ .ς.α.6. 

αὐτοῖς τοῦ ἐπιδ. Καὶ. 

18. δίκας δοῦναι] ““ΤῸ 5ΒΌΡτη {ΠῸ6 
“ς {πᾺὙΓ6] (0. ἃ [Δ], (αἸβοιιββίοι ἢ “10 
“ς ΟΠΌΓ δα βίδοϊοη. ὈΥ ποροοϊαίϊοη.ἢ 
6 βιπιαύοη οἵ (ἀγθθοθ ννὰβ ἁπα]οσοιιδ 
ἴο {παῖ οἵ τηοάθτ ἔθσορθ. [π᾿ {ΠΕ}. 
αἰβραΐθβ ἢ οπ6 ἃποΐπο {ῃ6 βϑνογαὶ 
Οὐθοκ βἰαΐθβ δοκπον]θάσθα ὁπ6. οοπι- 
τη0η ΡΈΌ]1Ο Ἰανν, Π|κ6 ΟἿ Ἰὰνν οἵ ΠΑΓΟΉ5, 
10 ϑν 10 ἢ) {πον ΠΟ] ἃ {Ππϑιηβοῖν 8. ἃιηθΠᾶ- 
θ]6 ; ἀπα Ὀοίογο {πον ἀρρθαϊθαὰ [0 ἈΓΠη8, 
10 νγὰβ σοῃϑ ἀουθα ἀππ6 ἴο {Π6 1} ΘΟΙΠΙ ΠΊΟΝΙ 
Ὀ]οοα δηὰ οοτπτηοῃ ΓΟ]ΙΡΊΟΠ, ἰὼ {γν ἴο 
56.116 {Ππεὶγ αἰ δυθησθβ Ὀζ ἃ γϑίθιθμοθ ἴο 
(86 Ῥτϊποῖρ]ο8. οὗ τῃ15 Ἰανν. ΔΎ ΠΕ οὐ οΥ 
ΠΑΓΟΠΒ, ΟΓ, ἃ5. ΠΟῪ σα] οα {6}, νυ ἢ 
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ἘΡΙΘΑΜΝΌΟΞΒ, δο. 

΄ Ν ἐ Ὁ Ἂ » ΄ “ ζ 

Πελοποννήσῳ παρὰ πόλεσιν αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν 
δ ᾽»- εκ Ἂ 3 ΨΑΦΗ͂Ν ᾽ὔ ΄σ 

ὁποτέρων δ᾽ ἂν δικασθῇ εἰναι τὴν ἀποικίαῦ, τούτους κρατεῖν. 
Ἀ “ ᾽ ΄σ ὁ 3 ΄ , 

8 ἤθελον δὲ καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. πόλεμον 
΄“΄ Χ 2 

δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν εἰ δὲ μὴ, καὶ αὐτοὶ ἀναγκασθησεσθαι 
͵7ὔ ΄ Ὰ ᾽ ΄ 

ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων, φίλους ποιεῖσθαι οὺς οὐ βου- 5 
Ὄπ ν “- “ ᾿, “- » ΄: ΄ « 

ὅλονται ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον ὠφελείας ἐνεκα. οἱ 
΄- Δ ων ΄ Ἂς Ἂς 

δὲ Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, ἣν τὰς τε ναῦς καὶ τοὺς 
΄ ΄ 

βαρβάρους ἀπὸ ᾿Επιδάμνου {άἀπαγωσι, βουλεύσεσθαι: 
͵ ἈΝ .5 ᾿ς τ "᾿ Χ . “- » ᾿ 

πρότερον δὲ οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς μὲν πολιορκεῖσθαι αὑτοὺς 
’ὔ 

6 δὲ δικάζεσθαι. 
» ᾽ Ἅ. - ΄ὔ ΄ -“ Ε « “ δὲ 53 

εν Ἐπιδάμνῳ απαγάγῶωσι, ποιήσειν Ταῦτα ετοιμοιὶ Οἐ εἰναι 

- δον ΄, ΩΝ ΟΥ̓ αο ω Ν 

Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς τ 

Ν ΄ εΥ ᾿ 

καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς δε 

1. ἀμφότεροι] οπι. 1. 2. τούτοις (.ο. 8. τὸ---μαντεῖον ἃ. ἐν τῷ ἐν ὃ. Κὶ. 
ἐν τῷ ὃ. ἃ. 5. ἔφασκον δ. οὗς ἂν βούλωνται ἴ. 6. μᾶλλον] οἴη. ἔ. ὠφελίας 
Βεκίς. 7. αὐτοῖς] οτη. ργ. ἃ. ἦν τε τὰς Υ. 8. ἀπαγάγωσι Ο.Ὁ.Κ.1..0.}.ς.4.6.1. 
Ἡδδοκ. Ῥορρο. (ἀοε]]εν. βουλεύσασθαι (".4.Ὁ.ς.6.[. βούλεσθαι ΘΟ. 9. αὐτοὺς 
ΑΙΒΙΒΗΚΟΌΩΝ.ΟΟΝ ὁ .Ὧρ..... δος. Ῥορρο. (Δ06}1]. Βεικκ. Ο.. εὖ νυ]ρο ἑαυτούς. 
10. ἢν ἐκεῖνον Ὁ. 11. ἀπαγάγωσιν Ἀ.Β.Ε. Η.ἃ.4.6.[.5... Ηδδοῖς. Ρορρο. (0ε]]. 
Β6Κικ. οδίουι ᾿ηΐου ααοβ Ο.α. ἀπάγωσι. ἕτοιμα 6. 12. καὶ] οἴη. ἃ. 
ὥστε οἴη. 1,..0.".Ὁ. δὲ ἀηο]8 ἱπο]αβουιιηΐ Ηδδοῖς. Ῥορρο. ΒΘ Κι. ἀβ]θνὶῖ 
ΑοΕ]]οσ. βεα νἹὰ. ποῖ. 

᾽ 

1η6 Βαυθατυίδηβ, μου δοκπον]θαρσθα πὸ 
ΒΟὮ, σΟΙη Πηηἰν οὗ Ἰανν ; ἀηα {Π6 βινοσα 
{Πογθίουθ τνὰβ ἈΡρθαϊθᾶ ἴο αὖ ὁῃδβ ἃ8 ἴΠ8 
ΟὨΪΥ ΔΙ Ιου. Απα ἴῃ ᾿ἰκ6 τηδηποῦ {Π8 
ΠδΙΟΠ5 οὗ ΟΠ τϊϑίθπαάομη πᾶν ἴοο οἴΐθη 
δοίρ ἰονναγὰβ ἴπΠ6 παΐϊνοβ οἵ Αβῖα, 
Αἴτιοα, ἀπ ΑἸηθυῖοα, ἃ8 ἴο τηθη ΨΠΟ 
σου] οἸαϊπη πὸ Ὀθηθῆϊΐ ἔγτοπὶ {Π0856 Ργ]η- 
ΟἾΡΙ65. οὗ Ἰβύϊσθ νυ] ἢ {ΠΟῪ ΡῬτοΐθββ ἴὸ 
ΟὔΒοτν 1η {Π6ῚΓ αθαϊηρθ ἢ ΟΠ6 
ΔΠΟΐΠοσ. ΤΠ6 Θχργθββίοη δίκας διδόναι 
ΤΠΔΥ Ὀ6 σοπιρατοαὰ ἢ ὅρκον διδόναι, 
“τὸ ΟΠ τὸ τΠ6 ΟΥΠΟΥ Ῥαγν ἃ βϑιιΠπηρ 
““ οὗ (Π6 τηδίζον ἴῃ 16. Οη6 οᾶβ6 ὮὈΥΚ {88 
“ Ἰυδρτηθηΐ οἵ ἃ {πἰγὰ ρατίν, ἴῃ {16 
κε ΟΥΠΘΥ ὈΥ Οἷα ΟἸθαυΊηρ᾽ Οἰγβοῖνο ὈΥῪ Δἢ 
““ οαἱἢ.᾽ 

8. ἤθελον δὲ---ἐπιτρέψαι) '"ΓΠΕῈ αἰ - 
ἴογθησθ Ὀδίννθοη βούλεσθαι αἰιὰ ἐθέλειν 
15. πᾶς ᾿οίννθοη ἃ ροβιτϊνο ἀπ ποραῦνθ 
πο] παίοη [ῸΓ δηγ {ππσ, Βούλεσθαι 
158. “10 νυ ]5}}: ἐθέλειν 15. “τὸ θ6 νι] Ἰηρ’; 
πα 15, “10 πηᾶκ πὸ Οὐ]δοιοη. 

5. φίλους ποιεῖσθαι--- μᾶλλον αὐ 4 110 

“ μαϊη {τἰοη 5. οὗ ἃ νϑγν αἰ Πογοην παίγθ 

““ ΠΙῸΠῚ {ΠΕῚΓ Ῥγοβθηΐ ἀββοοίαίθβ :᾿ {Παΐ 
18, ἔγοιη [Π8 6χ}]65 οὗ Εριαἀδτηπτιβ, νυ ἢ 
ὙΨΏΟΤΩ {ΠΥ Μ᾿ ΓΘ [Π6η δοίϊηρσ ἴῃ ΘΟΠΟοΤί. 

8. ἀπάγωσι] θΕΚΊΚΘΙ 5861}1 σία! ηβ {}]5 
γϑδαϊησ, ἀπ Κυϊίρου θχρίαϊηβ 10, “1 
“ΠΟΥ ΜΈΓ Ὲ ἹΠ]ΠΔηρ [0 ἱ Πάγανν {Π6ῚΓ 
“Ὁ ΒΗ1Ρ8 :᾿ θὰ ΤΠδη ἀπάγωσι, 1 {Πϊηϊκ, 
νοῦ ἃ θ6 τθααϊγθα ἴννο 11Π68 αἰγουνναγ 8 
Ἰηβίθαα οἵ ἀπαγάγωσι. 1 θε]ϊονα {παΐ 
[16 Δουῖβῦ 15 τρηΐϊ τη ὈοΓἢ Ρ]αο68. 

12. σπονδὰς δὲ ποιήσασθαι] ἴῃ 
ἀοίουθηοθ 0 1Π6 οΟρ᾽ηἴοηβ οἵ 50 ΤηΔῊΥ 
ΟΥΟ5. ΨῆῸ Πᾶν ἀρτϑϑα ἴῃ ΘΟΠπ θη] Πρ 
{Π6 σοΠ] ποίΐοη δὲ ἴῃ [Π18 Ρᾶββᾶρθ, 1 
ἢαν8 τηδυκθα 10 ννΊ Ὁ ΟἾΘ]] ἃ5 ΒΕ ΒΡΙΟΙΟῈΒ : 
ΔΠΠποιρὴ 1 σαηποῦ τ {Π]Π|κ τηγϑο]ῇ 
τπαῦ {Π6 σΟΠδπηπαίίοη οἵ ἰδ 15 1}} 
Τουηθ. ον τηδϊηΐαϊη {Παΐ 10 15. ποί 
ατροῖκ ἴο βὰν ἑτοῖμοι εἶναι ὥστε μένειν ; 
θὰ: Ηθγτηδηη ἢὰ8 γν6}} ΟὈβουνϑα 1ῃ ἢ8 
Ααάοηῆα ἴο ΠῚΒ ποίθβ. οὔ ρου, Αρ- 
Ροπαϊχ ΧΠῚ. “ Ῥαγιου]αμη ὥστε Ἰηΐοι- 
“ ἀατη οττπὴ 118. νΘΥ})}}8. ΘΟ] οἴαπΊ ἴῃ - 
“ε ψ ΘΗ, ἃ ΟΠ 5. θαι να]. Δ] ΘΠ Δ ΠῚ 
κε 6586 μιι65.. όΌρἢ. ῬΠϊοοίοι, ὁρ6. ἾΔρ᾽ 
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ΧΧΙΧ. Κορώθιοι δὲ 
ἡδὲ ,» Θ ἣῃ. » » » Χ 4 

δπρᾶκο σῖι τὸ οο. οὐδεν τούτων ὑπήκουον, αλλ ἐπειδὴ πληρεις 

’ ἴτας δ « , Ἂ 

ποιήσασθαι ἕως ἂν ἡ δίκη γένηται. 

- - Ξ » ΄σ 53 -« “ ὧν « ΄ ΜΝ 

τἰπυμίαπ βοοί, απ ἀο- αὐτοῖς ἦσαν αἱ νῆες καὶ οἱ ξύμμαχοι παρῆσαν, 
ἴοαῦ 1, ἃ Πα 4150 πη ῖκο 7 ΄ , , 
ἘΠΟΙΏΒΟΙνο5. τπϑϑίθυϑ οὗ προπέμψαντες κηρυκα ΤΡρΟΤΕρον πόλεμον στρο- 

5 ἘΡΡΙΔΑΠΏΠι18. 
“ , 2, «ε ΄ 

εροῦντα Κερκυραίοις, ἄραντες ἑβδομήκοντα 
Ν ν Ἁ ΄ . 7 ὕ Θὴς Ν - Ἄ 

ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τε ὁπλίταις ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπι- 
4 ΄, [4 ΄ Ν 

δαμνον Κερκυραίοις ἐναντία πολεμήσοντες" ἐστρατήγει δὲ 
“ Χ “ » Χ « ΄ 

τῶν μὲν νεῶν ᾿Αριστεὺς ὁ Πελλίχου καὶ Καλλικράτης ὁ 
, κ ΄ « ΄ Ξ τα Ξ ΄ὕ Γ 

Καλλίου καὶ Τιμάνωρ ὁ Τιμάνθους, τοῦ δὲ πεζοῦ ᾿Αρχέτιμος 
« » ,ὔ Ἂν 5 , ὺἱϑ ’ 5 Ἂν ΤῊΝ ’ὔ 

τοτε ὁ Εὐρυτίμου καὶ ᾿Ισαρχίδας ὁ ᾿Ισάρχου. ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο 3 
» “ 3 ,ὔ ἴω - ΧΝ Ν ΄ , [4 

ἐν ᾿Ακτίῳ τῆς ᾿Ανακτορίας γῆς, οὗ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απολλωνος 
» -“ ΄ “ ΄ ΄ . 

ἐστιν, ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ᾿Αμπρακικοῦ κόλπου, οἱ Κερκυ- 
΄ ΄ ’ὔ ’΄ » “ ΄- ΝΣ 

ραῖοι κήρυκά τε προέπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ ἀπεροῦντα μὴ 
“- ϑροττὰς “ Ν Ν “- [χ4 » ΄ ΄ ΄ 

πλεῖν ἐπὶ σφᾶς, καὶ τας ναῦς ἅμα ἐπλήρουν, ζευξαντές τε 
Ν ΧΝ [͵ ."» [τ Ν Ν ,΄ ᾽ ΄ 

τιοτὰς παλαιὰς ὥστε πλοῖμους εἶναι καὶ τὰς ἄλλας επισκευα- 
« δου, ΄ » ῇ »ὼλΝ » “-“ Χ 

σαντες. ὡς δὲ ὁ κήρυξ τε ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρα 38 
οἱ , Ν . “ » σ΄ » ΄ - 3 

τῶν Κορινθίων καὶ αἱ νῆες αὑτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι 

4. παρῆσαν; οτη. ἃ. 4. προσεροῦντα ἃ. ἀγγελοῦντα ἃ. ἢ. δὲ] μὲν 6: Ὁ “8. ὁ 
αηΐθ Πελλίχου οπ. Ο. πελλίχου ΑΒΘ Η ΤΚΟῸΝΙΟ.Ν.». Ηδδοκ. Ῥορρο. 
(ΟΕ ]1εγ. ΒῈκκ. να]ροὸ πελλίκου. Ια. Κόρη. δα ατερ. Οογ. Ρ. 135. 9- μαλλίο» 
1,.. αλλίου Υ. το. ἐρυτίμου ῬΕΩ. ἰσαρχίδης ἡ. ἐπεὶ Ο.Κ.Θ.ς.4.6.1. οἵ γγ. ἃ. 
12. ἀμπρακιακοῦ Α.Β.". 19. ἀκτίῳ ΟῚ Κ ΎΝ Ὁ.Ρ.ν. τύ. ὁ] οτη. α.1. 
κῆρυξ ΒΕΚΚ. τε] οπι. 6.5.ἢ. 17. αἵ] οτῃ. α. 

“ἔστιν ὥστε κἀγγύθεν θέαν λαβεῖν: Βαῖκα ἀπά ΠΙΙπηὰπη ἀοίθηα [ῃ6 σοτητη 0 ἢ 
“ ἘσΙρΡΙα. ΤρΒϊρθη. στ. 1570. φόβος 
“ς δ᾽ ἣν ὥστε μὴ τέγξαι πόδα." Ἠδτιπδηη. 
τΠ6 πη αποῖθβ {Π15 ράββαᾶσο οἵ ΓΠπον 4165, 
πη ἀποίμον, 111. 86, 8. ἐπαγγελλό- 
μενοι--:ὥστε βοηθεῖν. Ιῃ [αοῖ, ἑτοῖμοι, 
ἴπ Ῥοϊηΐ οἵ 856η86, 15. ΨΘΥΥ͂ ΠΘΆΙ]Υ͂ {Π6 
ΒΆΤη6 ΨῚΠ ἐπαγγελλόμενοι, ““ῬΓΟΙΘΒΒΙΠρ᾽ 
“ς [Π6ῚΓ Τϑδα]ηθ855." Π6 οχδοῖ βἰσηιῆ- 
οδίοη οὗ ὥστε ἴῃ [Π656 Βθν δ ῦαὰὶ Ῥᾶββαρθ8 
15 τπογο αἸΒΠοα]Ό το ἀδίθγπηϊηθ. [{ 566 ΠῚ8 
10 6 ἃ τῆϑθσθ Ρ]θοπαβίο ννὰν οἵ ἀθῇπιηρ 
ἴπ6 τηθαηΐηρ οὗ ἴΠ6 ργθοθαϊησ ψΟΓαβ : 
ἑτοῖμοι μένειν τνοι] Πᾶν θθθη απ|ΐθ 
Βα βηοϊοηῦ ; θὰ [Π6 ὥστε ΘΧΡΙΌΒΒ65 ὕΠαΐ 
ννμαῦ {Πδν τγετὸ τοαῆν ἴὸ (0 15 σοϊηρ ἴο 
6 τῃθηςοηθα ; 1. 6. μένειν κατὰ χώραν. 

τϑδη]ηρ.. 
14. ζεύξαντές τε τὰς παλαιὰς} (ΔΌ]]ΟΓ 

τσ ΠΥ ἀπά δγβϑίαπβ {Π658 τνογβ. ἃ5. α]- 
Τπαϊηρ το {πΠ6 ργαρσίϊοθ οἵ ρδββίηρ ΤΌΡΘΞΒ 
ἀπάρθὺ {Π6 Κοο] οἵ ἃ νθ856] [0 ργθονθηΐ 
{π6 Ῥ]ΔΠ}κ5 ἔτοτη βασι ηρ. Π6 Ἀπββίδη 
ΒΠ105. ἴαϊκθη ἴῃ {Π6 Ἴαρτιβ ἴῃ ᾿δοῦ νν6ΓῸ 
Κορί τορθίμου ἴῃ {818 πη η 6, ἴῃ 60η- 
βοιθηθο οἵ {πε Ὶ ἀρ ἀπ πηβοιιπα 
οοπαϊοη.---Οοπιρ. Αοἰϑ οἵ [6 Α ροβεῖθβ, 
χχν]. 17. ἀπα ΒΟΒ]ΘΌΒΏΘΥ ἴῃ ὑποζωννύω, 
ἀπα Ρ]αΐο, Εδραρ. Χ. Ρ. 6τό. Ο. (φαοϊοα 
Ὅν (Ο]16ι.) εἶναι γὰρ τοῦτο τὸ φῶς ξύν- 

δεσμὸν τοῦ οὐρανοῦ, οἷον τὰ ὑποζώματα 
τῶν τριήρων, οὕτω πᾶσαν ξυνέχον τὴν 

περιφοράν. 
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ἘΡΙΘΑΜΝὍἝἊΞ, ἄς. 

ὀγδοήκοντα (τεσσαράκοντα γὰρ ᾿Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν), 

ἀνταναγόμενοι καὶ παραταζάμενοι ἐναυμάχησαν" καὶ ἐνί- 

κησαν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦς 

πεντεκαίδεκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων. τῇ 

δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ αὐτοῖς ξυνέβη καὶ τοὺς τὴν ᾿Ἐπίδαμνον 5 

πολιορκοῦντας παραστήσασθαι ὁμολογίᾳ ὥστε τοὺς μὲν ἐπή- 

λυδας ἀποδόσθαι, Κορινθίους δὲ δήσαντας ἔχειν ἕως ἂν ἄλλο 

τι δόξης. ΧΧΧ. μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι 
κ ΄ δύσις - ΄ τὸ 

ΤΊΣ {ΓΟΠΟνγ ἀρ ἐμοῖς ΤρΟΊΓΑΙΟΡ στησᾶντες ἐπι ΤΉ Λευκίμμῃ ΤῊΝ 

Α.Ὁ6. 435. 

ΟἸνΡ. 86. 3, 
4 ω Ρ. 

- : πεν ΤᾺΝ Χ Νὴ “, ΩΝ δἀναπίαρο, {1 [Π6 Ὁ Κερκύρας ἀκρωτηρίῳ τους μεν ἄλλους ουςφτο 
τὶ 8 5 Βοπα οὐδ 3ῃ- . 

», » 4 5 ΄ὔ Κ θ ς 

οὔμον ἔρος τὸ Κορ ἐλάᾶάβον αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν, ἵΑορινθιους 
1Π θὰ ἴῃ οἤροῖκ, Ξ- Ν 5» Χ «ε 

δὲ δήσαντες εἶχον. ὕστερον δὲ, ἐπειδὴ οἱ 
«ε « ΄ “ Ν » ΄ 

Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡσσημένοι ταῖς ναυσὶν ἀνεχώ- 
» » ΄- ᾽ὔ ΄ ὔ » ΄ὔ “-“ ΕῚ 

ρῆσαν ἐπ᾽ οἴκου, τῆς θαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν τῆς κατ 
» “ Ἀ 7 - -“ Ν ’ 3 ζὃ 

ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύσαντες ἐς Λευκάδα τ5 
Ν ΄, » , “-“ “ ΕΣ Ν Ἃ ́  ἃς 

τὴν Κορινθίων ἀποικίαν τῆς γῆς ἔτεμον, καὶ Κυλληνὴν τὸ 
» ᾽ “ “ Ν ᾿ 7 

Ηλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον 
΄- ,ὔ ᾿: ΄σ »Ἷ Ἂ ͵ὔ 

8 Κορινθίοις. τοῦ τε χρόνου τὸν πλεῖστον μετὰ τὴν ναυμαχίαν 
᾽ ΄ “ ΄, Ν᾿ “-“ ,ὔ ΄ 

ἐκράτουν τῆς θαλάσσης, καὶ τους τῶν Κορινθίων ξυμμάχους 

2. ἀνταναγόμενοι Α.Β.Ο.ἘΟ.Η Γ1Ν.Ο.Ν 4.0... ρ..1, Ῥορρο. (οε]]ογ. ΒΈκκ. 
σοίοτὶ ἀνταναγαγόμενοι. 8. οἱ) οἵη. ὥὅΐσῃοὶ. Αὐϊβδίορμαη. Ρ]αῦ, 445. καὶ 
ναῦς τεπ. (.α.Κ.1,.0..6. 4. κορ.] πολεμίων 1,.0. 5. δὲ αὐτῇ] αὐτῇ δὲ ἃ.Ὁ. 
συνέβη ὑὉ.α. 9. λευκίμμῃ Β.1}.1Σς (“δὲ ἢἰς οἱ Ἰηΐγα." Βεκκ.) Η Ἔρ. λευκομνὴη 
ἃ. Λευκίμμῃ Ῥορρο. (ἀο6}16ν. Βεκκ. οἵ νυι]ρο Λευκίμνῃ. το. κερκυραίας (.(.1.. 
Ρ,; 16. τὴν] τῶν σ. 1. δηΐβ κορ. ΟΥ̓ Ϊδὶ το] πὰ οαπὶ Α.8.0.Ε.}.1.1.. 
ΝΟ. .4.}.ς.ἃ.6.[. Βοκκ. Ῥορρο. (ἀο6]}16γ. τὸν] τὸ Β.Ο.1Κ.1..0.4...... τ. ἐκρά- 
τουν Α.ΒΙΒΙΗΝ ἃ.».ἢ. Ο. οἱ οοἰογὶ ἐπεκράτουν. 

τον ὀγδοήκοντα] 1. 25, 5. τριήρεις ρκ' 
ὑπῆρχον αὐτοῖς. 

ὁ. παραστήσασθαι) “ΤῸ τοάϊοο Ἰηΐο 
““ ΟΠΘ᾽Β ῬΟΥΨΘΓ :᾿ ἢ ΠΙΓΟΓΆΪ]γ, “10 τηᾶκο ἃ 
κΚ ῬΟΓΒΟῚ βίη Ὀν ΟΠΘ᾽Β 5166 :᾽ δὴ οχ- 
ῬΓδββίοη ἴακοὴ ἔτοῖὰ {6 ΡΓδοίσο οἵ 

τα κίηρ ἃ νἈΠ] 5 ῃθ ΘΠθΙηΥ Ἰοὶη {116 
εἰαπαατγα οἵ ΠΪΒ σΘοπα ποτοῦ, ἀπα ἤρσῃϊ οὴ 
[5 βἰθ ἴῃ ᾿ΐβ Γαϊαγο αιιαγγοὶβ. 15 
παραστῆναι Β᾽μη  ἶθ5, “τὺ [4}} ἰηΐο ἃὴ 

κε ΘΠΘΙΩΥ 8 ῬΟΥΨΟΓ :᾽ἢ ΟΥ̓ ΤΙ ΘΓΆ]]ν, “(0 ρῸ 
“ε απ βίαηα Ὀν ὨΪ5 5146.᾽ 

9. Λευκίμμῃ] ΤῊΪ5, Ἰπβίθαα οὔ {Π6 
σομτη0η στρα ϊησ Λευκίμνῃ, τοδῖβ Οἡ [Π6 
Δα ΠΥ ν οἵ {Π6 θοεὺ ΜϑΝ, ἀπα ἰβ οοη- 
ἢγιηθα Ὀγ }} (6 ΜΗ, οἵ ϑίσαθο, 1. 
» 5. Ρ. 324. 88 ν6}} ἃ8Β ὈΥῪ [26 ΠδπῚθ 
ΜΚ Π]Ο ἢ) {Π6 ράσο 50}}} ὕραγῦβ, 1ωομζίμιηιο, 
ΟΥ «οξκῖπιο. ὥθο Ἰ)οᾶνν6}}, ΟἸαββοαὶ 
'ου, νο]. 1. Ρ. 209. 



7 ΄ 7 , κ) 

δἄλλων πόλεων ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν. 

Ιο 

ΞΥΓΕΡΆΦΗΣ Ἀ. 

ἘΡΙΘΑΜΝΌΞ, ἄο. 

ἸποΟ οὐ. 41 

Α. Ο. 434, 8. ΟἸνΏΡ. 86. 3, 4 

39 , ΕΣ ΄ Ὁ ͵ , κ , 
ἐπιπλέοντες ἐῴθειρον, μέχρι οὗ Κορίνθιοι περιιόντι τῷ θέρει 

. ΄-“ ἰῷ Ν [ΠῚ τς ΄ 

πέμψαντες ναῦς καὶ στρατιᾶν, ἐπεὶ σφῶν ξύμμαχοι 
» ΄ ΕῚ ΄ὔ ΘΕ ΒΑ, 8 ΄ Ν Ἂς ᾿ ᾿. 

ἐπόνουν, ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ακτίῳ καὶ περὶ τὸ Χειμέριον 
“-“ “ -» “ ΄ 

τῆς Θεσπρωτίδος, φυλακῆς ἕνεκα τῆς τε Λευκάδος καὶ τῶν 
᾿-» 

αντεστρατοτπε- 

ὃ ΄ δὲ Ν ε “- ΣΝ “ ΄ Ἷ Ἂς 

εὐοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ ναυσί τε καὶ 
΄- » Ψ' ΄ ΣᾺ 37 ΄ ΕῚ 

πεζῷ. ἐπέπλεόν τε οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὸ θέρος 
΄- 5 ὰ “ δ΄ 3, 

τοῦτο ἀντικαθεζόμενοι χειμῶνος ἤδη ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου 
’ 

ἑκάτεροι. 
Ν » ἊΣ Ἂ Ν ᾿ Ν 

ΧΧΧΙ. Τὸν δ᾽ ἐνιαυτὸν πάντα “τὸν μετὰ τὴν ναυμαχίαν 
Ἂς Ό ΧΝ σ΄ « “ 5 ΄ ’ Ν Ν 

καὶ “τὸν ὕστερον οἱ Κορίνθιοι ὀργῇ φέροντες τὸν πρὸς 
, , » - 

δ΄Α.0,43,. Κερκυραίους πόλεμον ἐναυπηγοῦντο καὶ παρε- 
ΟἸΣτΩΡ. 86. 3. ΄ ζ Ν ΄ Ξ ΄ Ν » 
παοας, σκευάζοντο τὰ κράτιστα νεῶν στόλον, ἔκ τε 

» “ ΄ “ 3, 

Οἰγταρ, 86... αὐτῆς [Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ τῆς ἄλλης 

1. ἔφθειραν (.1.1Κ.1,.}.ο. 

6. ἐπὶ τῇ Δ. οπι. ἃ. 
α.Κ.1..Ὸ. ἀλλήλοις οὐδέτεροι ἘἸ. 
Ο.4... ἐγείροντες Κ.1,.0."Ρ. 

Ι. περιιόντι] 1 Πᾶνα δαπηι θα {15 
ΠΟμἤθοῦαΓθ οἵ Βδῖβικθ, δ5 ούθθθον αἸα 
1η 15 δαϊοῃ, ᾿ηβίθδα οὗ {π6 τϑδαϊπρ' οὗ 
αἰτηοβύ 811 16 ΜΞ. περιόντι, νΜΒΙΟΗ 
ΒΕΚΚΟΙ αἀπα Ῥορρο Πᾶνβ τεϊϑδιπθά. [10 
15. ΟΙθασ, μουνονϑυ, {παΐ [ῃ6 ϑομο]αβ 641 
πού τεδα περιόντι, ἴΟΥ 15 ᾿πίογργθίαϊιοη 
ἐνισταμένῳ οαπποῦ {Π6η Ὀδ τηδθ ἂρ- 
Ῥ]ΙΟΔΌ]Θ. αὖ 811; ψνθγθαβ ἴπθγθ 18 ΠῸ 
ἀουθῦ {πμαῦ τὶ πησηῦ ν ΎῪ παίαγα Π]ν Πᾶν 
Ῥθθη ᾿πίθπαάθα 0 ΘΧργθ58 {Π6 56η86 οὗ 
περιιόντι. 'ἽΠ6 τνοτα 8 περιόντι τῷ θέρει, 
μάνα Ὀδθθη ἐγαπβ]αίθα ““ βιιρεγαηίθ δάπις 
““ φρϑίαία :; Ὀαὺ {Π6 ἀαἴϊνα θέρει 15 ποΐ 
τιβϑα ΔΌΒΟ] αἴθ ]ν 885 1 1 σγοσο θέρους, Ὀαπΐ 
ΘΟΧΡΓΘΒΒ65. ἴΠ6 Πτη6 δὖ νΏ]Οἢ {Π6 {Π|ηρ' 
νγὰ8 4018 ; δη( περιόντι τῷ θέρει. οατπιποῖ 
ΒΙΡΉΠΥ ““τϑ]ασα δοδίατ!β ραγίθ,᾽"" 88 
Ηδδοκ ἀπ ΡοΟρρο {γαπβ]αΐο 1ῦ ; ἴῸΓ {Π6 ἢ 
106 5Βῃου]α 6 οἰΐμου τῷ περιόντι τοῦ θέ- 
ρους, ΟΥ̓ τῷ θέρει τῷ περιόντι. ἈΑπᾶ [Π86 
Ῥᾶββαρθ 1Ώ Χϑῆορῆ. ΠΕ]]. 1Π|. 2, 25. 
περιιόντι τῷ ἐνιαυτῷ, ννίΙΕγ6 περιόντι 
νου] 6 Ἰποοηβιϑίθηῦ τυ ἢ 6 οἤγτο- 
ΠΟΙορσν, σΟμἤτηβΒ (Π6 οσοπ]θοίπσο οἵ 
ἈδΙβο ψΊ ἢ τοβροοΐ το “ΓΠογ ἀ1465. Βαΐ 

περιιόντι Ἐς ἘοΙΒΚῖτι8. 
ΘΟΒΟΙαβέ. σοίοσὶ, ΡΟρΡρο. ΒΈκΚ. περιόντι. 

λευκίμμη Β.ΕΗ ἢ σ.Ἡ. 
18. νεῶν] τῶν νεῶν Κ.α. 

καὶ] οπι. ἃ. 

ΑοΙΠΘθεσ. Ὁ ]]6υ. οἱ 
8. ἀντεστρατεύοντο ἃ .ἴ. ἐπὶ] ἐν ἃ. 

λευκίμνῃ Βεκκ. ἡ. ἐπέπλεον δὲ 
14. ἀγείραντες 

νη αῦ 15 τηθαηΐ ὈΥ περιιόντι 15 ποΐ 408 
σου απ. [Ὁ την ΡΘΓΠΔΡΒ ΒιρηἶΥ, “ἦν βιθῃ 
“(6 ΒΕΙΏΤΊΘΙ Ογανηρ ἴο ἃ οΟἿοϑ86,᾽ 
“αν ῃθη. σοΙηρ]είηρ, Ὀαϊΐ ποῦ Παν]ηρ; 
““ ρρΙῃρ]οθίθα, 115. Τϑνο] ΠΠΠΟΗ :᾿ ἃ5. ἴῃ 
Ἠοτοάοίτβ ΝΙ]. 20,1. πέμπτῳ τῇ ἀνο- 
μένῳ τηθδ 8 ἐν μαη 1π6 ΗΠῊ ΥΘΔΓ ν᾽ 
“ς ΒῃΙδῃίηρ, θαΐ ποῦ βηϊβμοα. ΟῚ ΤηΔΥ 
ΒΙσ ΠΥ, 85 [Π6 ϑοΠο]αδῦ ἀπαογβίαηαβ 1, 
“ἸΏ Θη [Π6 Β:ΙΠΊΠΊΘΓ ΟΔΠη6 ΓΟΠΠΩ :᾿ δηΐ 
{Πφη τὸ θέρος τοῦτο ννοι] τίου ἴοὸ {πὸ 
ὙΘΑΙ ἴϊον {π6 Ὀδί616, ἀπισὶηρ' τυ ἢ] ἢ {Π6 
ὉοΥ πιὰ πη τνϑγθ θΌΒΥ ἴπ θῈΠ] ΔἸηρ’ 5ΠΪρ5 
αὖ Ὠοπηθ, νυ }}]6 {πον Πα ἃ ἢθοϊ τναῖοῃ- 
1πρ [68 (ΟὐΟΓΟΥ ΓΔ ἢ 8 αὐ Λοΐππη. Τὸν 
ΠΣ ταν τοῦ χρόνου μετὰ τὴν ναυμαχίαν 

νοῦ {πο ΘΧργοββ (ῃ6. ἰοπρ ρου 
ννΠ]Οἢ Ραββα Ὀδύννθοη {Π6 Ῥαΐι]6. ἀπὰ 
[168 [Ο]]Ονν Ἰηρ᾽ ΒΡτηρ, ἤθη ὑπὸ Οὐτπιἢ- 
ἴδη5 ἃσαὶπ νϑηϊιγθα ἴο Ραΐ ἴο 5εὰ. Βαϊ 
45 ἴπ6 σοποϊπαϊηρ τνοσαβ οἵ ἴΠ6 Παρ ῖογ 
ΒΘθὴ ἴο 5πϑὶν {παὸῷ [ῃ6 υἹηΟΓ {ΠΟΘ 
ΒΡΟΚΘη οὗ ννὰβ ἴπ6 ἢγϑί ἀπὰ ποῖ {Π6 
ΒΘΟΟΠΕ ΜἸΠΊΟΥ αἰτου [Π6 Πα. 116, (Π6 ΒΘ η 86 
οἵ “ ἀτανῖηρ ἴο ἃ οἸοβθ ἀρρθαγβ ἴο θ6 
{Π6 τηογο ΡΙΌθΑὈ]Θ ΟὁΠ68. 



42 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α.6. 433. ΟἸνΩΡ. 86. 4. 
, , - , , 

2 χηαὰπηδκονίθοτοιβ Ργὸ- “Ἑλλάδος ἐρέτας, μισθῷ πείθοντες. πυνθανο Ξ 

, ἧ, ς ἔς ΤΥ ε ΄-“ Ν Ἁ ΕῚ ΄ Ῥαγα ΙοπΒ ἴου νατ; δὲ μενοι δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευὴν αὐτῶν 
ΜΠ ἴοἢ. {π6 ΟΟΓΟΝΤ ΘΔ ΠΒ 

᾽ “ μὰ Ν » Ἂ « , 
ἴῃ δάση βοπ ἃ 8 6Π|- ἐφοβοῦντο, καὶ (ἦσαν γαρ οὐδενὸς Ἑλληνων 

ῬαΒΒν ἰὼ ΑἸ Θη5 ἴθ 51 ΩΝ πον 5 ΄ ε Ν ΕΣ » 

φοϊνέαμοο: ὅν 6... ἐνσπονδοι, οὐδὲ ἐσεγράψαντο εαυτοὺς οὗτε ἐς 
τὶ ἢ Π5 Β6η ἃ Ο6. Οἢ 
ἀκ ορος, Τὰς Αθηναίων σπονδὰς οὔτε ἐς τὰς Λακεδαι- 5 

ἐεεώανς μονίων) ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλθοῦσιν ὡς τοὺς ᾿Αθη- 

ναίους ξυμμάχους γενέσθαι καὶ ὠφέλειάν τινα πειρᾶσθαι ἀπ᾽ 

βδαὐτῶν εὑρίσκεσθαι. οἱ δὲ Κορίνθιοι πυθόμενοι ταῦτα ἦλθον 

καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς ᾿Αθήνας πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ σφίσι 

πρὸς τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ τὸ ᾿Αττικὸν προσγενόμενον το 

“ἐμπόδιον γένηται θέσθαι τὸν πόλεμον ἣ βούλονται. κατα- 

στάσης δὲ ἐκκλησίας ἐς ἀντιλογίαν ἦλθον, καὶ οἱ μὲν 

Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε. 

ΧΧΧΤΙ. “ ΔΙΚΑΙΟΝ, ὦ ̓ Αθηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργεσίας 

ς μεγάλης μήτε ξυμμαχίας προοφειλομένης ἥκοντας παρὰ! 
ΞΡΕΞΟΗ ΟΕ ΤῊΝ «ς 

ΘΟΟΝΟΥΝΕΑΝΗΒ. ἔ 
, » “ ΄ 

(Θμαρρ. 35--- 86). ““ δεησομένους, ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα 
ΤΉΘΥ δρΡοϊορῖζθ [ῸΓ «- ε ε τς ͵ δέ » δὲ Ν ἀ 

ΟΟΠΙΪΠρΡ ἰ0 ΔΡΡΙΥ [ὉΓ μεν ὡς και ξύμφορα ἐοντΤαι, εἰ ε μῇ» οΤί 

αἰὰ, θη {πο ῖγ οοη- 

Ἅ ΄ 3 Ἃ “ Ν « ΄“ - 

τοὺς πέλας επικουρίας, ὠὡσπερ καὶ ἡμεῖς νῦν, 

ς Ε ᾽ , "»᾿ δὲ - Ν Χ Κ 

γε οὐκ ἐπιζμια, ἐπειτὰ ὃε ὡς και τὴν χάριν 
δβίδηξς ΡΟΪΪον πδα Ὀθοη 

΄ “ Νὴ ΄ Ν Ν 

19. αθοίαϊη, ποτὶ ἢ “6 βέθαιον ἔξζουσιν᾽ εἰ δὲ τούτων μηδὲν σαφές 20 
ἈΠΙΔΠΟΘ8. 1 ΟἾΠΘΥ δὲ , Ἢ τ " Ε ᾽ “ 
εἰαίοα, καταστήσουσι, μὴ ὀργίζεσθαι ἣν ἀτυχῶσι. 
[- Κ -“ ᾿ Ν “ ,, ρὲ “ ΄ Ν “ 

ερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆς ξυμμαχίας της αἰτήσεως καὶ ταυτὰ 

3. ἑλλήνων] ἀλλήλων ΚΚ. 4.1. 4. ἐσεγράψαντο Α.Β.Β ΒΗ ΤΝ.4.6.ἢ.6.ἢ. Ῥορρο. 
(106}}. εκ. ἐνεγράψαντο Ν. (ΟΟ οἱ νυ]σὸ ἐπεγράψαντο. 5. ἀθηναίων (Ὁ.ς. 
η, ὠφελίαν Βοκκ. 10. τὸ---“μναὐτικὸν (Ὁ. κερκυραίῳ ΚΗ. ἀηΐθ τὸ ΟΥἸΪΒὶ 
καὶ οαπὶ Α.Β.ΕΕΗ.Ν. 4.ρ. ὑεως Ρορρ. (611. ἀττικὸν ΑΙΒΙΚΚΕΉ ΚΑΝΝ. 
αἴ μ.}.1. οἱ σογγθοίι5 Ο. ὑττικον γρ. ἃ. αὐττικὸν ἃ. οθίοΥ] αὐτῶν. ἴπη Οὐ. ἢθς 
καὶ τὸ αὐτῶν προσ. ἃ ἀρρρ π γε ΤΆ Π1 511Π0, ΒΡΟΥ ΠΟΪΏ]τι6 ἔδυ πη ΠΙΓο α8. ΘΓΆΒ8 8. 
᾿Αττικὸν ορρο. (ἀΔοε]}. ΒεκΚκΚ. 11. βούλωνται α.Κ. 12. δὲ τῆς ἐκκλ. 6. 
15. προοφειλομένης 'ἡ.1..Μ.0..Δ.ς.4.6.ἢν. Ῥορρο. (ἀοε]]ογυ. προσοφιλομένης (Ὁ. 
προσοφειλομένης (. προωφειλομένης "ΠΣ να]ρῸ, οἵ Βοκκ. προυφειλομένης. 

18, ὕτε ΔΑ. 10. γε] τε ΒΕ. ἢ, ομα. Δ. 20. σαφὲς] οἴῃ. Ρ᾿Γ. Κ΄. 

17. πρῶτον, μάλιστα μὲν κ. τ. λ.} “ΓΒ 18 ἔπειτα : Ὀαὺ Ἰλούννθθη {Π|656 ὕννο ὑνου 8 
βΒοηΐθπος. νἱοϊαῖοβ ΑὙἹβίου 8 σι]ο, μήτε ὉΓ0 ἰηβουίθὶ ὕνο ΟΥΠΟΓ ΠΟΠΪ]ΙΠΟΙΙΟΠἢΒ 
σύνδ εσμον πρὸ συνδέσμου ἀποδιδόναι τοῦ ἈΠΒΥΨΟΥῚ Πρ’ ἴο ϑᾶ ἢ Οἴου, μιίλιστα μὲν 

ἄνι ᾿γκαίου (Ποιόν, 111. δ. 2. ΓῸν τ δηὰ εἰ δὲ μή. 

φογγομροπάϊημ σΟη ποίο ἿᾺ πρῶτον 



ΙΟ 

15 ςς 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 35. 48 
ἈΤΉΕΝΞ, Α. Ὁ. 4338. ΟἸγπΡ. 86. 4. 

{ ’ὔ 5 Ἀ ε ΄σ ᾿ὔ » 7 4 ΄-“ 

πιστεύοντες ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεσθαι ἀπέστειλαν ἡμᾶς. 
{ Α ν Ν » Ν 5 ,ὔ ΄ « ΄- 5» Χ 

τετύχηκε δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρὸς τε ὑμᾶς ἐς τὴν 8 
ς ͵ ἘΣ. ᾿ὔ Ἀ ᾽ Χ ἘΝ ΠΕΣ » - 
χρείαν ἡμῖν ἄλογον καὶ ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ 

ς ἰ 3 ὔ ΄ , Χ Ε] ΄ » ΄σ 

παρόντι ἀξύμφορον. ξύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός πω ἐν τῷ 4 
Ἂς ΄“ ς Ἃ ΄ ΄“ 7] “-“ , 

ὁ πρὸ τοῦ ἑκούσιοι γενόμενοι νῦν ἄλλων τοῦτο δεησόμενοι 
ἤν: σ᾽ Ν κα » δ ᾿ ΄ , ΒΩ 
ἥκομεν, καὶ ἅμα ἐς τὸν παρόντα πόλεμον Ιζορινθίων ἐρημοι 

ἌΣ Ν ΄ ᾿ « ΄- ἴ- ΄“ 

“ δι’ αὐτὸ καθέσταμεν, καὶ περιέστηκεν ἡ δοκοῦσα ἡμῶν 
ζ ᾿" ΄ ἣν δ 5 3 Ἷ 7, “Ὁ 

πρότερον σωφροσύνη, τὸ μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ 
Ξ ΄ , Ψ, ὔ ΄σ 5 ϑ - » ΄ὔ 

τοῦ πέλας γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία καὶ ἀσθένεια 
,ὔ Χ Ἂν ΤΣ ’ὔ ,ὔ 3 Ν Χ 

“ φαινομένη. τὴν μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν αὑτοὶ κατὰ 8 
΄ » ’ ,, 5 Χ ᾿ ΄ 

“μόνας ἀπεωσάμεθα Κορινθίους" ἐπειδὴ δὲ μείζονι παρα- 
-- ΟΝ 7 ΌΝ ΕΠ ε ΄ 5.1} 

ς σκευῇ ἀπὸ [Ϊελοποννήσου καὶ τῆς ἄλλης ᾿Βλλάδος ἐφ 
«ε ΄ χὰ « -“ » ΄, « ΄σ , “ ΄, 

ς ἡμᾶς ὥρμηνται, καὶ ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες τῇ οἰκείᾳ 
ς , ᾽ὔ ͵ὕ θ (Ὁ ΩὩ ' « ἿᾺ ὃ 5» 

μόνον δυνάμει περιγενέσθαι, καὶ ἅμα μέγας ὁ κίνδυνος εἰ 
» ἥς ΕἸ» 5 , σ᾿ » ΄, Ν « ΄σ Ν ,΄ Ν 

ἐσόμεθα ὑπ᾽ αὐτόϊς, ἀνάγκη καὶ ὑμῶν καὶ ἄλλου παντὸς 
ΠΡ ,ὔ ,5 Ν “4 ᾽ Χ Χ Ψ 

ἐπικουρίας δεῖσθαι, καὶ ξυγγνώμη εἰ μὴ μετὰ κακίας δόξης 

1. ἡμῖννΥ. παρέξασθαι ΝΜ. 5. Ῥοβὲ πρὸ τοῦ ΟἸηΪ81] χρόνῳ (αποα 
μαθεπὶ (Οὐ. οὐ ρσ. ἃ.) εοαππὶὶ Α.Β.Ε.Η.Ὁ.Ν.4.5.ἢ. 8. Βεκὶς. Ῥορρο. (ἀϑε εν. 
6. ΠΝ οι ΒΕκΚΚκ. ΄. αὐτὸ) αὐτῶν ἃ. αὐτὸ τοῦτο ἴ. καθέσταμεν Α.Β.Ο.α.Η. 
11,..Ν.0..Κ.Δ.ς.4.6.ἢ 0... καθέστημεν ἡ .Μ. κατέσταμεν ΤΕ. νυ]ρὸ κατέστημεν. 
καθέσταμεν ῬΟΡΡρο. ΘΟΕ εν. Ηδδοὶς. Βεκκ. ἡμῖν ἃ. 1ο. οὖν] οὁπΠ|. σ΄. 
11. κορινθίοις (Ὁ. 14. μόνον] οἴη. ἃ.1. ροβί δυνάμει ΡΟΠΪΐ 6. 15. ῬΓΠΠΔΠῚ 
καὶ οἴῃ. ἃ. 

2. τετύχηκε δὲ---καθέσταμεν] “Νον τύ. εἰ μὴ μετὰ κακίας---τολμῶμεν] ΤῊΘ 
“0 15. ΟἿΓ [ουύπηθ [Παὐὺ [ῃ6 56] [5ϑ1ὴ6 Μοτής μὴ μετὰ κακίας, δόξης δὲ μᾶλλον 
“ ρμαγΐ οἵ ΟἿἿ ῥγδοίϊοθ μοι] αὖ ποθ ἁμαρτίᾳ, ΓΘΙΕΓ ποΐ ἴο τολμῶμεν, Ὀαπΐ ἴο 
ἐς ἈΡΡΘΑΓ ἴ0 γοιι ἱποοηβίβίθηϊ, ὑγΏθη τῇ πρότερον ἀπραγμοσύνῃ. ἘῸΓ 1ζ τνὰ8 
““ ἸοοΚΊηρ᾽ αὖ ΟἿ ῥγθβθηῦ τθηπθδῦ ; Πα ΨΠΕ6Ὶ. ξουτη6. Καθρίηρ ουΐ οὗ 8]] Δ]ΠἸΔ ΠΟ 68 
“ ΒῃΟΌ]α ῬΓΌν6 [ῸΓ ΟἿ Οὐ που βίβ αῦ ΠΟ ἢ {Π6}1 ΘΠΘΙΏ1685 ΟΠαγρϑα προῊ {ΠΠ6ηῈ 
“Ὁ [15 {{π|6 Ἰποχρθαϊθηῦ. [ποοηβιβίθης ὃἃ8. Πανὶηρ Ὀθθη ἄπ ἢ Τα Ἰηΐθη- 
“γα Μ1}} ἄθϑθπὴ ἴΐ, {Παΐ Θ γνγΠ0 Ποτεῖο- [ἰ0η5, ἀπ νν ΒΙ ἢ {Π6Υ ΓΠΘΠΊΒΕΙν 68 τυ ]βη θα 
τς “ ἴογα ΤΟΒ6α ΘΨΘΥῪ ΤΠ] ΠἾΒ. Δ]Π]ΔΠῸ6 ἃ’ ἴο ΓΘΡΓΘβθηΐ ἃ8. ἢ ᾿μβοπεβῦ ΘΙΤΌΓ, ϑδθ 
“ὯΟΝ ὈαρΡΆΓΒ [ῸΓ [Παΐ νΘΥῪ {Πϊηρ; 6. 37;3. τὸ δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ 

““ Δῃα Ἰπεχρθαϊθηΐ να μάνα ἔοι πα ᾿ξ, 858. ἐπετήδευσαν. (ὐΟπιράγο 4150 [Π6 ποίθ Οἢ 
“Ὁ 85 Ἰοῖδ 5 1 ΟἿΓ δοίι8] ννὰῦ ἢ οΠΔΡ. 6, 2. διὰ τὸ ἁβροδίαιτον ἐπαύσαντο 
“1ῃ6 (ΟΣ ΠΠΙΔἢ 5. ἔπ] 1655 δηα ἀθβι- φοροῦντες. ΟδΠ16γ, ἴῃ 115. βοοοπα ϑαὶ- 
ΚΠ ΕΣ 110, ἸπίογρΓοίβ δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ, 

4. χρεία ἴ5. ““ Ῥεϊϊοη,᾽ ““ τοαιοβί," “ἰὴ ΕοΪρο οἰ ηθῦ ππιϊο ρθη ῬΟΙΠΙ,᾽ 
88 ἴῃ {Π6 Ὀερίπηϊηρ οἵ [Π6 [Ο]οὐνηρ “ἴῃ ΘΟηβθηθθηοθ οὗ ἃ ταϊβίακθη ΡΟ]ογ,᾽ 
Θδμαρίοτ, ἀπ ἴῃ οἰαρ. 156, 6 : ἡμῖν "6- πιραπίηρ, {1 ππαογυβίδηα Ὠΐτη ΤΊρ Εν, 
Ἰοηρ8 ἴὺ τετύχηκεν, ἃ5 (ΔΌ]]ΟΓ Πὰ5 Τρ ΠΥ {Πιαΐ ΠΕ βίβρ ψνμο {Ππ6 (ΟΣ Π]Δ 5 
ΟὈβοσνθα, ΜΈΓΘ ΠΟ ἱα Κίηρ᾽ ννὰ8 ἴ0 θ6 βου θοά το 
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“ δὲ μᾶλλον 

“ τολμῶμεν. 

ΤΟΥ ἴποὴ Ῥσοοθοᾶ ἴὸ 

γρθ {ΠΕΡ γϑαιϊιθϑῖ, ἐς 

Ῥτὶποῖραν οὁθ {0 

πτουπᾶ, {πδὲὶ ἴὲ 8 ἐς 

186 ἰπίογοβὶ οὗ ΑἸ 6η5 

ἴο πἰπᾶογ {πεῖγ πᾶν} ς(( 

ῬΟΥΟΓ ἔγουη ὈΘΟΟΙΏΪ ΠΡ 

δ δοοοδβίου ἰὼ {1 (ς 

Πᾶν οὗ τῃ6 ῬεΙοΡοΙ- 

ὨΘΒίΔ 8. {ς 

΄ 7 “- , » Ἄ 9 Ψ 

ἁμαρτίᾳ τῇ πρότερον ἀπραγμοσυνῃ εναντια 
γτσ τ ΡΥ ἘΡῚῪ τς ΄, Ἁ 

ΧΧΧΊΠ. γενήσεται δὲ ὑμῖν πειθομένοις καλὴ 
ἘΣ , κ πὰ μῈ ΄ , 

ἡ ξυντυχία κατὰ πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας, 
΄ » δ, ἂν 3 .  “ 

πρῶτον μὲν ὅτι ἀδικουμένοις καὶ οὐχ ετέρους 
ἧς ΄ ΕΣ 

βλάπτουσι τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσθε, ἔπειτα ὃ 
“ ,ὔ Ἅ 

περὶ τῶν μεγίστων κινδυνεύοντας δεζάμενοι 
« ᾿ Ε] ’, ͵7ὔ 

ὡς ἂν μάλιστα μετ᾽ ἀειμνήστου μαρτυρίου 
χ ΄ - ͵  - 

τὴν χάριν καταθεῖσθε, ναυτικὸν τε κεκτημέθα 
ΡΞ « ΄'. ΝΟ ἣν» "Α » ᾿ 

- πλὴν τοῦ παρ᾽ ὑμῖν πλεῖστον. καὶ σκέψασθε τίς εὐπραξία 
ὰ “-“ , ΄ .. ἃ ε ΄σ 

( σπανιωτέρα ἢ τίς τοῖς πολεμίοις λυπηροτέρα, εἰ ἣν ὑμεις το 
( ΓΝ Ἀ -“ ,Α ἣν Ἂς 5 Γ᾿ ὃ 7ὔ 

ἂν πρὸ πολλῶν χρημάτων καὶ χάριτος ἐτιμήσασθε δυναμιν 
ἮΝ ΄ » ἣ Ε 

- ὑμῖν προσγενέσθαι, αὕτη πάρεστιν αὐτεπάγγελτος ἄνεὺ 
« ,ὔ Ν 7 ΄- ε Ἅ Ν , Α 

κινδύνων καὶ δαπάνης διδοῦσα ἑαυτὴν, καὶ προσέτι φέρουσα 

2. δὲ καὶ ὑμῖν σα. 

οἵη. ρὑγυ. α. 

4. ξυμμαχία Β.σ.Ὦ. οαπὶ ΤΌΞΑΠΟ. 
ΕΗ. ἴῃ Ὁ ἡ ἃ σογγβοίογε εϑῦ ἰοὺ ἀπάσιιπι ΕΘ Γαγιιπὰ σαΡδ66 : σι]ρῸ, 

Ῥορρο, Ξε ἷς αβίθυϊβοο ποίαϊιπι, κατάθησθε. καταθεῖσθε ΒεκΚ. 
1ο. εἰ] ἢ ἴ. ἢ εἰ ΒεΙδκίαδ. 

8. καταθῆσθε Ἐὶ. 
Ηδδοκ. 

,. σκέψασθε 
13. κινδύνων Α.Β.0.Ε.α.ἢ..1ν. 

ἃς ἢ, Ηδδεὶς. Ῥορρο. Θοε! ον. Α. οἵ οθίοτὶ κινδύνου. 

ΠῸ ΘΥἹ} ἱπίοπομ, Ὀὰΐ νγὰβ ἴπ6 σοηβο- 
ἀπθποθ οἵ {Π6ῚΓ ΓΟΥΠΊΘΙ τη ϊβία θη βύ8- 
ἴδια, νυ Βῖοἢ μαὰ ῥγονϑα 50 [αἴδ] ἴο {Ππ6 πὰ 
τπαΐ {πον μαὰ Ὀδθη ΟὈ]σοα το Δραπάοῃ 
ἴξ. 1 ἴδὰγ {παᾶὶ {Π18 Β6η86 οδπ ΠαΓΪγ 8 
Ραΐ ἀροὸὰ τπ6 ψογβ; 1 10 οου]ά, ἰΐ 
γνουϊὰ βάν ἴἢ6 προθβδιῖν οὗ τοίου ηρ' 
1η6 ννογὰβ μὴ μετὰ κακίας---ἁμαρτίᾳ ἴο 
ἀπραγμοσύνῃ, »νὨδη ἴΠ6. παΐαγαὶ σΟη- 
δίγισίίοη ψουϊὰ τοῖο ἰμθπὶ ἴο τολ- 
μῶμεν. 

4. ἡ ξυντυχία τῆς ἡμετέρας χρείας 
“Πἢ6. ὁσοιστθποθ ΟΥ ἰποϊάθηῦ οἵ ΟἿΓ 
““ χρηυεδί.᾽᾽ Οὐπιρ. [1]. 112, 7. 

8, καταθεῖσθε)] ἘΔΙΠΘΥ 0118, νυν ΒΙΟἢ 18 
ΒΕ ΚΟΥ Β σοπ]θοίαγο, τηλιδὲ 6. ἴΠ6 ἵτιιθ 
τοδάϊημ, οὐ ἴη6 Γαϊατο ἱπαϊοαῖΐνο. κατα- 
θήσεσθε; τὸ οά τεοαάϊηρ κατάθησθε 15 
Ὀαγθαγοῦβ. Ῥογμαρβ καταθήσεσθε 15 ἴο 
Ὀ6 ρῥγείογγο, οἡ. ἀοοοιηΐὶ οἵ {πὸ ῥτὸ- 
ὁθαϊηρ ποιήσεσθε. 6 τϑδύϊημ 8. νΆΓΥῪ 
ΘΠ ΘΔ Υ ἴῃ ἔννο ραββαμοβ οἵ ])ειηοβίϊιο- 
Ὧ65, ἴο οὶ (ΟΠ Πὰ8 τοίοιτθα ; 
ι ΟἸγπιμίασ. Ρ. 15. οῖβκθ. οὔτε γὰρ 
εὐπρεπῶς οὐδ᾽ ὡς ἂν κάλλιστ᾽ αὐτῷ τὰ 
παρόντα ἔχοι. αὶ Ρτὸ (ὑοτοπᾶ, μ᾿. 204. 
είεκο, ὅπερ δ᾽ ἂν ὁ φαυλύτατος---ἄν- 
θρωπὸς τῇ πόλει τοῦτο πεποιηκὼς ἐξή- 

τασαι. ἴπ ἴδ86 βτβέ οἵ {π688. Ῥαββᾶρβϑδ 
1π6 οἱ τϑαάϊηρ, ἀ5 ἴῃ Ἵ που (1468, ννὰβ 
(88 βαθ]αποῦνε ἔχῃ. ΒΕ ΚΟΥ γϑαὰϑ ἔχοι, 
νοὶ ϑ μον ἴῃ 8 ποῖθ οα [ῃ8 μ]δδθ 
ἄρτθοβ ἴο, θα} ἴῃ ἃ βιιθβθααθπΐ ποῖ οἢ 
(8. οἴμει. ραββᾶρθ Β8 ργείθιβ ἔχει. 1 
ΒΒου]α ργοῖογ [π6 ἰηαιοαῦνθ Ὀοΐὴ ἴῃ 
Μαον ἀἸ65 ἀπ 1) απιοβίῃθ 88 ; {Π6 [Ὁ}} 
οοπδίγαοίίοη θεϊηρ, καταθήσεσθε ὡς ἂν 
μάλιστα καταθεῖσθε,---οὐδὲ τὰ παρόντα 
ἔχει ὡς ἂν κάλλιστα ἔχοι. ΟὈΟΙΩΡΆΓΘ 
Τμαογα. Ν]. 57. 3- ὡς ἂν μάλιστα δι᾽ 
ὀργῆς ἔτυπτον, {μπαΐ 15, ἔτυπτον ὡς ἂν 
μάλιστα δι᾽ ὀργῆς τύπτοιεν. καταθήσεσθε 
ΟΥ καταθεῖσθε, ἃ5 (ἀΌ]]οΥ ΟΌΒΕΙνΕΒ, 15 ἃ 
ΘΑ Ρ ΠΟΥ τα ἰκθη ἔγότη Ἰαυηρ ἋΡ ΤΠΟΠΘΥ 
ἴῃ ἃ ᾿ᾶηϊς, {πᾶὸ 1Ὁ πιὰ Ὀ6 ἄγαννῃ ουΐ 
αἰτουνναγὰβ νυ] ἢ Ἰηἰογοβῦ. 

το. σπανιωτέρα] Ν᾽ εΥ πιαρὶδ δἴησι- 
ἰαγὶς. Νοβίεν 17. 68, 4. Κινδύνων οὗτοι 
ΣΠΑΝΙΩΤΑΤΟΙ, οἱ ἂν ἐλάχιστα ἐκ τοῦ 
σφαλῆναι βλάπτοντες, πλεῖστα διὰ τὸ 
εὐτυχῆσαι ὠφελοῦσι. Δ Α55. 

ἣν ὑμεῖς ἂν---προσγενέσθαι)] (ΟὈΠΊρ. 
ὙΊ. το, 4. απὰ Ηογοάοίιβ 1. δύ, 5. τὸν 
ἂν ἐγὼ πᾶσι τυράννοισι προετίμησα με- 
γάλων χρημάτων ἐς λόγους ἐλθεῖν. 
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᾽ ΝῚ δ Ἃ Ὁ » Χ - ᾿ς ν ΕῚ ΄' ’ὕ ΦΙ ἴκὺ 

ἐς μὲν τοὺς πολλοὺς ἀρετὴν, οἷς δὲ ἐπαμυνεῖτε χάριν, ὑμῖν 
9 ᾿, υοι 5 Δι Ὁ κ κ ΄ 5 ΥΧ Ἄνα Ἦν 

δ᾽ αὐτοῖς ἰσχύν᾽ ἃ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ἅμα 
Υ, , 'ς » 7 , - » 

πάντα ξυνέβη, καὶ ὀλίγοι ξυμμαχίας δεόμενοι οἷς ἐπικα- 
- » ΄, Ν ΄ » - Ε 

λοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον οὐχ ἧσσον διδόντες ἢ 
΄ Ἅ ἂν ᾿ ΄ » σ 

ληψόμενοι παραγίγνονται. τὸν δὲ πόλεμον, δ ὅνπερ 
΄ὔ “Ὁ 5 " ι “ Χ 5 " 

χρήσιμοι ἂν εἴημεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ οἴεται ἔσεσθαι, γνώμης 
ςς « ΄ Ν » » ’ οΝ 7 ΄ 

ἁμαρτάνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τοὺς Λακεδαιμονίους φόβῳ 
«ςς ΄σ « ,ὔ “ Ν δ , 

τῷ ὑμετέρῳ πολεμησείοντας, καὶ τοὺς Κορινθίους δυνα- 
ες 7 . » “ Ν Ἐς ἮΝ Ε θ ΧΝ Ε ν 

μένους παρ αὐυτοις Και υμιν ΕΧχ βοὺυς οντὰς Και τροκατα- 

Το ς ͵ « “- ΄“ » Ν « ᾽ὔ » ,ὔ “ 

λαμβάνοντας ἡμᾶς νὺν ἐς τὴν ὑμετεραν ἐπιχείρησιν, ινὰ 

20 

«ς Ν ΄-“ “ ΒΩ 0 » 5» “ ᾽ χλλ ἊΝ, ΄ 

μὴ Τῷ κοινῳ εχῦέεει ΚΑΤ αὐτῶν μετα λων στῶμεν, 

Ἀ ΄σ ᾽ « Ἂν δ ΄ « ζω “Ὁ ΄σ 

μηδὲ δυοῖν φθάσαι ἁμάρτωσιν, ἢ κακῶσαι ἡμᾶς ἢ σφᾶς 
» ΄ « ΟἹ 3 3, ΄- 

(ς αὐτοὺς βεβαιώσασθαι. ἕτερον δ᾽ αὖ ἔργον προτερῆσαι. 4 ΡΥ ροτέρησαι, 
΄ ΄ « “ 

« τῶν μὲν διδόντων ὑμῶν δὲ δεξαμένων τὴν ξυμμαχίαν, 
7 ι - Ζι Ξ 

( καὶ προεπιβουλεύειν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἀντεπιβουλεύειν. 
- Ἃ ἣ ΄ « 

ςς ΧΧΧΙΥ. ἢν δὲ λέγωσιν ὡς οὐ δίκαιον τοὺς σφετέρους 
{ς » “ « “ ’ὔ π 

Απᾶ Ὑπὸν ἀτρὸ ἐμαὲ “6 ἀχτγοίκους ὑμᾶς δέχεσθαι, μαθέτωσαν ὡς 
ἐπ ἱππιβεῖοθ οὗὐ ἐπθ “-“ » 53 Ν ΄’ ΄σ λιν 

Οονϊπειίατς ἰονατὰς “ πάσα ἀποικία εὖ μὲν πασχουσὰ τιμᾳ τὴν 
{πθὰ ψιταηΐβ {Π6 ͵ Ξ ΄ κι : 

ἘΣ Ἐπ Ος λ ὃ δὲ ἀλλ ὕται οὐ Αὐβοπίαπ. ἱπ εἰνης μῆητροπολιν, ἀδικουμένη ὃὲ αλλοτριούυται οὐ 
ἔποια δἰἷα, δι ποιρη 10 ςς Ἢ Ἂν ἧς πεν το τρι ᾿ ν᾿ τα “ σι 

ποαϊά Βα ἰᾶϊης 5... 76ρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι ἀλλ ἐπὶ τῷ ομοῖοι Τοις 
ἸΟΙΥ ἴπ ἃ ὯΙ ρδϊηβῦ ἐς λΧ ΄ὔ 5 » ’, « δὲ δι, 

ΕΑ αν οὐ εν: εἰπομενοις εἰναι ἐκπέμπονται. ὡς ὁε ἡθικοὺυν, 2 

1. ἐπαμυνεῖται Ἐὰ. 2. παντὶ] παρόντι Β. Η.ΜΟΝ.Υ. .4.}.6. 5. διόπερ Α.Β.Ε. 

.σ.ἢ 6. οὐκ οἴεται Υ. 9- ἑαυτοῖς Ὁ. το. ὑμᾶς Ο. ἡμετέραν 1,.0. 

γχείρησιν 1,..0.Ρ. 11. αὐτοὺς Α.Β.Ο.Β.Ε 1.4.6... 12. δυοῖν Α.Β.Ὁ. 

1 0.ς.4.6.5.}.1. Ῥορρο. ΒΕΚΙκ. ςείουὶ δυεῖν : δυεῖν ἐν ϑομαθίοσαβ δα Βοβ. ΕἸ- 

1085. Ρ. 184. [2. ἁμαρτῶσιν Ἐ'. 138. ἡμέτερον Α.Β.Ο.Η.1.Ν.ῸΝ ἃ.ς.ἢρ.Ἡ. 

ὍΡΡο. ΘὉΕ]]ογ. ΒΈκκ. Ἐς οἱ ςείθι! ὑμέτερον. Ῥοβέ δέ οπηϊβὶ γ᾽ οαπὶ Α.Β.0.Ὲ, 

Η. 4.8 .Π.. εἶα Ιοςὸ γοῦν πα δηΐ 4.1. οἵη. γ᾽ ΒΕΚΚ. Ῥορρο. (ἀϑβιϊθσυ. 15. αὐτοῖς] 

οτα. Ν.Ν. 18. πᾶσα] πᾶσα μὲν ρτ. ἃ. μεν ἀπ. εὖ π. ἃ. 19. οὐδὲ γὰρ ΠἸΙΝΟΝ. 

20. εἶναι τοῖς λειπ. δ. 21. ἐκπέμπεται ἴ,..0.}.. εὖ Ῥ.Θ. ᾳυϊάριη ἀηΐθ εἰναι. 
ον 

ἐκπέμπεται Ε. 

» 

. 

γ Ξ' τ δ 

1. ἐς μὲν τοὺς πολλοὺς ἀρετὴν] 1. 6. ““ Βοαΐ.᾽" ς. 6. 
εὐδοξίαν, οὐ δοξὰν τῆς ἀρετῆς. ὙΠ 1Π. ἀρετὴν] Ῥτο εὐδοξία Ἡατγροογαῖ. ΜΊΑ, 

ς. 45. Οη νψβῖοῆ ἀβαρε Ρ]ΐατο το- Εἴγτηοὶ. ἴα οἵ Απάοεϊάεβ, να. ἄστη. 

1ηΆγΚ5, Ἐπεὶ γὰρ ἡ ἀρετὴ δόξας περι- ἌΥ Αββ. 

ποιεῖ, παρὰ τοῦτο ποιοῦνται τὴν εὐδοξίαν 12. ἁμάρτωσιν) ΟΟΙΏράΓΘ ὟΙ. 18: ἃ 

ἀρετὴν ὀνομάζοντες. Ορετα Μοταὶ. ““Θιο- ὙΠ). 32, 3. 
“ἐ χῃρᾶο Δο]θβοθηβ ροθίαβ δπαϊτο ἀ6- 
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ΑΤΉΈΕΝΞΕ, 

“ς σαφές ἐστι προκληθέντες γὰρ περὶ ᾿Επιδάμνου ἐς κρίσιν 

“Ξ πολέμῳ μᾶλλον ἢ τῷ ἴσῳ ἐβουλήθησαν τὰ ἐγκλήματα 

μετελθεῖν. καὶ ὑμῖν ἔστω τι τεκμήριον ἃ πρὸς ἡμᾶς τοὺς 

“ ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥστε ἀπάτῃ τε μὴ παράγεσθαι ὑπ᾽ 

“ αὐτῶν, δεομένοις τε ἐκ τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν" ὃ γὰρ 5 

“ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίζεσθαι τοῖς ἐναντίοις 

“ς λαμβάνων ἀσφαλέστατος ἂν διατελοίη. ΧΧΧΥ͂. λύσετε 

“ δὲ οὐδὲ τὰς Λακεδαιμονίων σπονδὰς δεχό- 
ΝῸΓ νου βοἢ αἰὰ 

ΡῈ 8 νυἱοϊδεϊου. οὗ {Π6 ἐ μενοι ἡμᾶς μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους. 

« εἴρηται γὰρ 

ς πόλεων ἥτις μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ, ἐξεῖναι παρ᾽ 

ἰγοδίν ΠΟῪ 511 515{1} σ᾽ 

2 νεΐννθοθ Αἴδποπβ ἀπᾶ 
᾽ “ “- « 

ἐν αὐταῖς, τῶν “Ἑλληνίδων το 
ῬΦΙΟΡΟΠΠρβιι8. 

ἔκ 5 ΄ Δ » ᾿ λθ ω Ν ὃ Ἂς » “-“ ὃ Ἁ 

3 οποτεέεροὺς ἂν ἀρεσκῆται ἐελῦΌῦέιν. Και εινον εἰ Ττοισὸξε μεν 

{ς » , ΄“ 5 “ ᾿, ΄“- Χ “- Ν 

ἘΠ. ΤΕ ΤΩΡ ἐνσπονδων εσται πληροῦν τας ναὺς Και 

΄-“ 2 ε ᾽’ Ἅ “ Ν 

“ἐ προσέτι καὶ ἐκ τῆς ἄλλης ᾿λλάδος, καὶ οὐχ ἥκιστα ἀπὸ 
σ΄ ͵ὕ « ἐφ - “ Υ Ε Ἂς ἴω ’ὔ 

“ς τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων, ἡμᾶς δὲ ἀπὸ τῆς προκειμένης ΤΕΙβ5 
“ Ν “ ΕΣ Δ “ 

“ς ξυμμαχίας εἴρξουσι καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλοθέν ποθεν ὠφελείας, 
ἐξ -5 » ὃ ᾿ θή θέ ε “ ἃ Ὦ ΄ θ 

εἰτα ἐν ἀδικήματι θήσονται πεισθέντων ὑμῶν ἃ δεομεθα. 
λὺ δὲ ΕῚ λ 7 ΕῚ ͵ ε - ᾿ , Ων ΄ ΟΞ Α' 

πολὺ δὲ ἐν πλείονι αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν 
(ς « “-“ ᾿Ὶ ἈΝ ὃ Ψ Ν » » θ ἊΝ ΒΩ 

ἡμᾶς μὲν γαρ κινδυνεύοντας καὶ οὐκ ἐχθροὺς οντας 
ςς » 7 “- Ά ᾽ “ Ν ΕῚ ΄- ΒΕ Ν᾿ 

ἀπώσεσθε, τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως κωλυταὶ ἐχθρῶν ὄντων καὶ 3ο 
“4 , , ᾽ Ν Ν 5΄ὁϑὧΝ “ ε ,ὔ 3 “ 

ἐπιόντων γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς 

2. ἐβουλήθησαν Α.Β.Ο.ΞΉΗ.Τ1.ΚΟΝ..ς. Ῥορρο. ἩΙΒΒΕΟῚ (Ε]16υ. ΒΘΚκ. οδίευὶ 
ἠβουλ. 3, τι] οτὰ. 1. Ἁ: παράγεσθε Ε, .5. τε] οτα. 1.0... εὐθέως Ο: 
1ο. γὰρ) δὲ [,. 12. ὁποτέροις ᾿" εὑρέσκηται Ἢ 12. τε οἵη. Υ. 14. καὶ 
αηΐα ἐκ οἵη. Υ'. 14. ἀπὸ] ὑπὸ Ρ. τό. εἴρξουσι Δ.Ἐς χα] παβαπᾶμῃ Δ] ἴον, Ρ]6- 
ΓαπΊ 116 σΟΠΒΘΠ ΘΗ θιι5 18. Εν, νυ]ρὸ εἴρξουσι. ὠφελίας ΒοΚΙΚΘΥ ααὶ 18 Βο]θί, 
19. μὲν οπη. ἡ. 420. δὲ] οἴη. 1. ὄντων] οῃη. Ρ.Θ. καὶ ἐπιόντων] οτ. ΝΟ, 
21. καὶ] ΟΤΏ. κ᾽. 

:-. προκληθέντες} ὅ66 1. 28, 
5. δεομένοις τε ἐκ τοῦ ΚΥΚΟΙ ΤΏ οδο 

ὙΨΟΓἦ8. Βθοπὴ ἴ0 Ὅ6 Ορροβθά ἴὸ ἀπάτῃ ; 
580 88 ἴο 5 η} ν, “ Υ ΠΟΙ Υ {πον οἸο κα 
κε ἀπ εῖσ ΟὈ͵θοῦ ἀΠΩ͂ΘΥ ΠΥ [α]56 Ργθίθηοο, 
“ΟΥ ΨΠΘΙΠΟΥ {ΠΟΥ ῬΓΟΙοΥ {ΠΣ τϑηϊιθϑὲ 
“ αἰγοοῖν,᾽»; ᾿αδὴ 80 ΠΟΙ] ΠΔΠΠ {ΓᾺ Π8- 
Ἰαΐθϑ ἴἢ; αηα (Ο]1ογ, ἴῃ ἢἷβ βοοοπα οαϊ- 

το, ἄρτοθβ νὰ Ὠϊτη. 

21. ἐπιόντων 'ΓΠ18 ΜΟΥ 18 ΟρρΟΒοϑα ἴο 
κινδυνεύοντας. “ΔΘ ἀγθ ἴῃ ἃ βἰψπδ]οη 
“ οὗ ἀδῆρου, θα  {ΠῸῪ ἀγὸ {Π6 νου] πίαυΥ 
κε ἈΒΒΔΙ]Δηΐ8. οὗ οἴ 6 Υ8.᾽ἢ ( ΟπΊΡάγος ΤΙ. 
δύ, 5. νῦν μὲν γὰρ ἑτέροις ὑμεῖς ἐπέρ- 
χεσθε δεινοί" ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ καιρῷ, ὅτε 
πᾶσι δουλείαν ἐπέφερεν ὁ βάώρβαρος, οἵδε 
μετ᾽ αὐτοῦ ἦσαν. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 45, 36. 
ΑΤΉΕΝΒ. Α.Ὁ. 433. ΟἸντΡ. 86. 4. 

4 

, ΄σ ,ὔ Ὰ " 

“ς δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσθε ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ᾽ ἢ 
(ς » 7 Ἶ᾿ Ν ΕῚ “ .« "4 ᾿, Ὁ 

κἀκείνων κωλύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους, ἢ 
ςς 

ΝΑ 6 ἐπὶ 7, 3 “ὦ Ἃ “ 5 7 , 

καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ᾽ ὃ τι ἂν πεισθῆτε ὠφέλειαν, μάλιστα 
Ν εἶ 

πολλὰ δε, 5 
σ Ξ᾿ ᾽ “- « ΄ὔ Ν Ἅ Ε ΄ 

ωσπεέρ εν αρΧἤ υπείπομέν9.ς Τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, 

«ς δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς δεξαμένους βοηθεῖν. 

΄ ΄ὔ “ “ » ᾽ν ΄ ἘΣΣῚ ἐσκ 5 “ 

καὶ μέγιστον ὅτι οἱ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν, ὕπερ 
, ,ὔ Ν Ω ᾽ » ἜΝ 5 9.“ κ Χ 

σαφεστατὴ πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ ἀσθενεῖς ἀλλ᾽ ἱκανοὶ τοὺς 
ΤΑ , ᾿ Ν ΄“ Ν 3 » ΄ 

μεταστάντας βλάψαι καὶ ναυτικῆς καὶ οὐκ ηπειρώτιδος 
ς ΄ ψ ΠΝ, » « 7 ς 3 ΄ 

ς τῆς ξυμμαχίας διδομένης, οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ 
, ᾿ ΕῚ ἕ ,ὔ ΕΣ ΄σ “ 

τοζΞ μάλιστα μὲν, εἰ δύνασθε, μηδένα ἄλλον ἐᾷν κεκτῆσθαι 
- - ᾽ δὲ Χ “ » ΄ π , " τ 

ναῦς, εἰ δὲ μὴ, ὅστις ἐχυρώτατος, τοῦτον φίλον ἐχειν" 
Βεΐ ονθη 1 1 ποι], 

{Π6 οὈ͵θοῦ οἵ βϑοινῖηρ᾽ 

ὯΠ ΔΠῪ 50 ΤἈΥΟΌΓΔΡΙΥ 

δἰἰπαίθα ἴῃ ροϊπέ οὗ 

ΒΘΟΒΤΑΡΠΪΟΔΙ ΡΟΒΙΠΙΟΗ, 

2.τὰς---μισθοφορίας 1.1..0ὺ. Ὁ. 
μάλιστα δὴ ἃ.ο. 
ΠΜΟρΡ. Ῥορρο. ἀοε]]οεγ. Β6κκ. 

οἵη... ο. δεδομένης ἴ. 
14. λύσει ἘΝ.Υ. 

ο΄ 8. καθ᾽ ὅ τι ἂν πεισθῆτε] ““ ἰπαΐθητιβ 
“ς ψΟΌ]Β ρεγϑαδβιμη ἐπογιῖ. Ροίθγαηϊ 
““ ΘῃΪΠῚ τπηοαῖοθ, ροΐθγαπί. οἰδηοα] τη, 
“ ρἢ ἀρογίθ, π66 τηᾶρῊΒ5 νΓῖθ8 οτ- 
ἐκ ΟΥΤΘΘΙΒ ΟΡΙΓα]ΑΤΊ.᾿ ΗἨΑΑΟΚ. 

ὅ. πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν] (ΟΌ]]ΕΥ οὉ- 
ΒΕΓνῈ5. {παῦ ψγ 5Ποι ἃ Πᾶνα χρεία 
εἰσὶν ἸΘΓΘ τΤαῖμοῦ {πὰ ἦσαν: Ὀπὺ {ῃ6 
ΘΟΠΒ ΓΟ 15 σοηΐαβοα, ἂἀπα Π6 ᾿τη- 
Ρεγίεος ἦσαν 15 ἴο Ὀ6 τοίογσγθα ἴο ὑπεί- 
πομεν ΤΑῖΠΟΥ [Πδη [0 ἀποδείκνυμεν. 6 
ΔΙ] ΒΙΟΠ. βθθιηβ 0 θ6 ἴο ψνῃαῦ πα Ῥθθη 
Βα] ἴῃ οἷ. 35, 3. τοὺς Κορινθίους---ὑμῖν 
ἐχθροὺς ὄντας καὶ προκαταλαμβάνοντας 
ἡμᾶς νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν. 
πῃ τορϑαϊπρ τυ μαῦ μα Ὀδθη Ὀεΐογθ βα]α, 
1Π6 ραβί ἴβθηβθ ἦσαν, ΔΙΓ[ΠΟῸρΡῚ ποῖ οοτ- 
ΤΕοΐ, ΒΘΕΙΠΒ. ΘΔΒΙΥ 0 Ὀ6 δοοοιπίθα [ῸΥ. 
“8 560, ἃ5 τε 8814 θεΐογθ, ὑπαὶ νυν 
““Ἴδνβ θΟΙ {Π6 βᾶπη6 θβῃθιηὶθβ." Τ8ὰ- 
οΥαΙ4685 Πὰ5 δχργοββθα ἴὸ ἃ {|| αἱ- 
ξεγεηῦν ; “6 βᾶγὺ ψῇηαῦ να βα]α δ 6- 
““ ἔογβ, ππΊΟΙγ, ὑπαῦ να Βα ῬΟΓἢ {116 
“ς ΒΔΠῚΒ ΘΠΘΙΠΏ168.᾽ἢ 

6. οἵ τε] κι οἱ ἘΠ ΕΠ 5: 

μὲν ἃ. Α. οὗ νυ]ρὸ ὑμῖν. 

1ο. δύναισθε Εἰ. 

“ΧΧΧΥΙ͂. καὶ ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα μὲν 

“ δοκεῖ λέγεσθαι, φοβεῖται δὲ μὴ δι αὐτὰ 
«-ς θό Ἁ δὰ 7 ζ ὩΣ 

πεισομενος τὰς σπονοὰς λυσῃ, γνώτω Το 

4.καθὸν. ὠφελίαν ΒΕΚΙ.Ρορρο. μάλιστα δὲ] 

οἱ οοΥΥ. Ε᾿ ἡμῖν Β5ΟΒΕ.Θ.Η.1. 
ὃ. καὶ ἀηΐθ ναυτ. 

ἐ ταδε 

11. ὠχυρώτατος . 12. ταῦτα ρ΄. 

8. καὶ ναυτικῆς---φίλον ἔχειν] ““Απᾶ 
““ ἃ 5 1Ὁ 15 [Π6 4|Π|4Π66 οἵ ἃ τηδυϊτπο δητ 
“ς ηρῦ 8η παπᾶ ρον Ὶ ὑπαὶ 15 οἤθυθα 
“γοαι, ἰΐ 18 ποῦ {π86 βᾶτηθ {πὶπρ ἴο ἀ6- 
““ 6Ππὸ 1. Βαΐ 1ἴ 15 [ῸΓ γοῦγ ᾿πἰθγοβῖ, 
“ ΑΌονΘ 8]} [Πϊηρ8, 1 γοῖι σδη, ἴο 50 ῈΓ 
“Ὧ0 ΟΠ6 ΕἾ568 ἴ0 Ῥόββθββ 8Π1ρ05 αὖ ἃ}}; 
«ς αηὰ ᾿ζ {ῃ15 σαπποῖ Ὀ6, [Π6η Ψ ΒΟΘΨΘΙ 
““ 15 [Π6 βίγοπρεβῦ ἴῃ 581ρΡ5, ἴο πᾶνϑ ἢ]Πη 
“0 γοῦν ἔποπα." ὙὩΤΠ6 Ἰηβηϊίνο 
τηοοβ5. ἐᾷν ἀπ ἔχειν ἀδρθπα ἸΡΟῚ ἃ 
γΘΥὉ τιπαογβίοοα, τ] ἢ 15 ἴο ΡῈ Ὀοτ- 
τοινοα ἔγοιη {π6 ργβοθαϊπρ οἰαιβθ: ἴῸ 
οὐχ ὁμοία 15 {π6 βαπηθ {Π]ηρ᾽ 1Π 56Π86 ἃ8 
οὐχ ὁμοίως ξυμφέρει ; ἴτοτη ννΏΘης6 {πὸ 
γ ΟῚ ξυμφέρει 15 ἴο δ6 (Δ ο}Π γ τορθαΐθα 
ΙΓ ννΠαὺ [Ο]]ονν8. 

14. νώτω---ἀδεέστερον ἐσόμενον) “[,οΐ 
“πὴ Κπονν {παῦ ΠῚ. ἴδασ οἵ ὈγθακΊηρ 
“(ῃς ἰγϑαΐγ ὈΥ τϑοθὶνὶπρ τι5, Μ}}}, 1 
““ ΔΟΙΠΔ}]Υ Π6 0) 5ίγθπρτποηθα ψἹῈ]} ΟἿΣ 
«ς αἰά, Ὀ6 τποτο [ουτη] 4 0]6 το Π5. 6η6- 
«ς γῃῖθβ [8 ΔΠΥ σοηἤάδοποθ νΒ]οἢ 6 
“ τῃῖρσῃῦ [66] ἴπ᾿ μἰδ ΟὈβογνάποθ οὗ 16 

- 
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τινὰ ροδϑοδοῖτᾳ 50 Ἰατρὸ “6 μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχὺν ἐχον τοὺς ἐναντίους 
ἃ ΠΑΥν, Οὐρῃξ το οἱὐἵ- 

ὙΥΟΙἢ 4}1} ΟΥΠΘῚ οομδὶ- 

ἀ γα 08. 

« μᾶλλον φοβῆσον, τὸ δὲ θαρσοῦν μὴ δεξα- 
ςς ΄ ᾽ Ν Ἃ Ν 5 Ν 

μένου ἀσθενὲς ὃν πρὸς ἰσχύοντας τοὺς 

(ς ἐχθροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἅμα οὐ περὶ τῆς Κερ- χθρ ρον ἐσόμενον, ρ ρ 
΄ Ὁ “-“ “-“ Ἷ Ν 

“ κύρας νῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν ᾿Αθηνῶν βουλευομενος, καὶ 5 
ἐς » Ἀ , Ε “ “- “ » ΝΥ , ν 

οὐ τὰ κράτιστα αὑταῖς προνοῶν οταν ἐς τὸν μέλλοντα καὶ 
“ ᾽ ΄ ΄ Ν ἢ αν, σ΄ » , 

“ ὅσον οὐ παροντὰα πόλεμον τὸ αὐτικα περισκοπῶν ἐνδοιάζῃ 
ΣΤῸΝ Χ ,ὔ “ ᾽ “ ΄ 

“ἐ χωρίον προσλαβεῖν ὃ μετὰ μεγίστων καιρῶν οἰκειοῦται τε 
“ “ Ν ᾿ ͵ ΄- 

2“ καὶ πολεμοῦται. τῆς τε γὰρ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας καλῶς 
’ “ “ ΄ » ω Ἂν, χω 

“ς παράπλου κεῖται, ὥστε μῆτε ἐκεῖθεν ναυτικὸν ἐᾶσαι [1ελο- 
“ ΄ » ’,ὔ Ν 5 “ ’ 

“ἐ ποννησίοις ἐπελθεῖν τὸ τε ἐνθένδε πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι, 

καὶ ἐς τάλλα ξυμφορώτατόν ἐστι. βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφα- 
ς , “ ἵᾺ Ν » “ὕ ξοὦ} Ὁ δὴ 

λαίῳ, τοῖς ΤΕ ξύμπασι καὶ καθ᾽ ἕκαστον, τῷδ αν μὴ 

1. αὐτοῦ ΕΑ.ΗΟΝΡΟΝ. Ρορρο. οο]]6σ. ψαϊσο, οὐ ΒΘΚΚ. αὑτοῦ. 
, 

᾿ φοβήσων ἢ :ς 
οὔπωρόντα ΪἸ". 

5. ἀθηναίων 1,.0. 

Ῥορρ. οἱ (ἀοδ]]ου. 
ἐᾶσαι ναυτικὸν ἃ. 

φερώτατον Β.. ΝΗ. 

11. τότεν.. 

““ ἐγραΐῖν, 1 αὖ [Π6 βαπὶδ {Ἰπ|6 ἢ6 6 Ἰοῖϊ 
““τῆσουρη. 8 ΒΓ ΡΟ] 5 η6 8585. τνθαὶς 
κε νΏ}16 ΠΒ. ΔανΘΥΒΆΓ 68. ἃγ6 βίτοηρ. 
Τη6 ῬΑΓΌΟΙΡΙ65. ΠΘΓΘ ἃγ6 τἰι8θ6 ἃ8. ἴῃ 
Δ σΊ5ἢ, ᾿ηβιθαα οἵ {Π6 ᾿Ἰπῇἢπ| να πηοοά, 

ὙὙΒΙΟἢ ἴῃ (ἀτθοὶς ἀπ ἴῃ βονογαὶ ΟΥΠΘΥ 
Ἰαησιαρσοβ 15 1Π6 [στὴ δαορίθα οὸ οχ- 
ῬΓΘΒΒ 1Π6 ἀρβίγαοι δοίη οὔ {Ππ86 νυ. 
ΓΠὰ5, τὸ δεδιὸς αὐτοῦ ΘΧΔΟΙΪν ΟΟΥ- 

ΤΟΒΡΟΠ5 ἢ τπ6 Πρ] 5} ἸάἸοπη, ““ ὨΪ8 

““ θεΐπρ αἴταϊα,᾽ ὐὐομρ. 142, 6. Π|. 
ΝΥ 7) ἅ: 0, 4. 

9. πολεμοῦται] “15 τηλ48 ΔἃΠ ΘΠΘΙΏΥ.᾽» 
ΟΡ. Ὁ: ΒΕ.) 1, Δ. 

τῆς τε γὰρ ᾿Ιταλίας ΜΙάο ΧΟΠοΟρΒοη- 
τἰ8 “Ἑλληνικῶν 110. Ψ]. 2, 9. Ραρ. 585. 
1.4, Τιϑὰπο]. οἱ 1)1οα. ᾽σα!αμ. 10. ΧΤ]. 
Ρ. 312. Εα, δίορῃ. Η υ5. 

καλῶς παράπλου κεῖται) “Τὺ 1168 νν6}]} 

Κ(ῸΓ τῃ6 νογᾶρσο ὉἸΟΠΩΣ ΒΠΟΥΘ [ον γα 8 
“1τὰ]ν δηπ δον." Οομρ. 1Π1]. 92, 5. 
αηὦ Μάη. ατ, τ. 8.315. 2106. Ὁ, »28. 

παρόντα αὐτίκα πόλεμον ἃ. 
οἰκειοῦται Δ1414] ὁχ Α.Β.Ο.ΕῊ.Μ.ῸΝ.Ο.Ν .4.0.ς.6..6.}.1. 

9- πολεμεῖται 1,.0."}.6. 
ἐντεῦθεν (ὐ.(.1,.0..Ὀ.«.ἅ.6.1. 

18. τόδ᾽ Α.Ο. 

΄, θ Ἐ ἘΠ (0 , ᾿ " ΝΕ " “- 
προέεσσαι ἡμᾶς μὰ οιτε, Τριὰ μὲν οντὰ ογου ἄξια Τοις 

ον 
5. φοβῆσαι ἴ. 

6. αὐτοὺς 15.Ε, η. ὅσον οὔπω Μ. 
ἐνδυάζῃ Ὁ. δι. τε Ροβί 

ΗἨδθοηΐ οἰαιη Βεκκ. 
ΤΟ. ὥστε] οἴα. Ο.Ια. 0.5.6. 

12. ξυμ- 
14. μάθητε Υ. 

12. τοῖς τε ξύμπασι καὶ καθ᾽ ἕκαστον 
ψουθὰ τοῖς τε ξύμπασι Κ. τ. Δ. ΡΙῸ προὰ- 
[1ὸ Πάαῦθο, οἱ ααἰϊνιιπ ΡΘΙΓ ποϑίγιμη 
“ ὰν,᾿ (ΔΏρΊΙΟΘ “ [0Υ,᾽7}) ΧΡ οο, “ Ὀγο- 
“Κ ΨΊΒΒΠΔ. ΒΌΠΏΠηΔ ΟΙΠηΪὰ ἃ5 5]ηρι]α 
““ σοΙΠΡ]δοΐθηβ,᾽" αἴαιιθ Παοΐθηϊιβ ΌΤῸ 
ΘΘηϊνο ροβίσιμη Ρραΐο. ῬοΡρο. Ρτο- 
Ἰοροπηθπᾶ δα “ ππονα, μ᾿. 124. 

14. τρία μὲν ὄντα---τούτων δ᾽ εἰ περιό- 
ψεσθε κ. τ. Χλ.1 Ἴη6. οοηϑίσποιομ ΠΘΥΘ 
8 ἀοα θα]. [Ι͂ἢ {Π6 γαηκίονιε βαϊ!οη 
1ΐ 15. ῬΙΟΡοβοα ἰοὸ Ἰοῖὶη ὄντα ἢ λόγου 
ἄξια ἀπ τὸ τπἱπἀογβίαπα ἔστι, ἃ8. 1{ [Π6 
ΒΘΙΒ8. ὙΨΘΙῸ τρία μέν ἐστι ὄντα λόγου 
ἄξια---“ναυτικά, “ΤΠΘΓΘ ΓΘ {πγ6 6. Πᾶν]6Β 
{Πα ἀγθ ὙΡΟυΠΥ οἵ Δηγ δοσοιηί.᾽᾽ 
Μὲ τρία τηπβὲ Βαγοὶν θ6 {Π6 ῬῬυθαϊοαῖο, 
ὉΠ ΤΠ γνῈ Βποι]α τναηΐ τὰ ὄντα λόγου 
ἄξια ναυτικὰ, ἴογ 16 Δτίϊο]6, 1 {Π]ηΚ, 
οου]α ποῦ θ6 οπηϊοα. ΟΠ ΘΥΒ. ΒΡ ΡΟΒΘ 
{πὸ σοπἡπούϊοη δὲ ΔΙΟΥ τούτων ἴο0 Ὁ 
Ρ]αοοα ἴῃ {0 ἀροο5815 οἵ 1Π6 βοηΐθηςο, 

Ιο 
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ἘΝΒΑΦΗΣ 5. 5γ6. 27. 40 

ΑΤΗΕΝΒ. Α. 6. 433. ΟἸΣπιρ. 86. 4. 
“ ᾿ ΧΝ » νι κο Ν Ν εξ ’ὔ .- 

“Ἕλλησι ναυτικα, τὸ παρ᾽ ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ τὸ 

« Κορινθίων: τούτων δ᾽ εἰ περιόψεσθε τὰ δύο ἐς ταὐτὸν 

“ ἐλθεῖν καὶ Κορίνθιοι ἡμᾶς προκαταλήψονται, Ἱζερκυραίοις 
Ν 7 τά 2 

“τε καὶ Πελοποννησίοις ἅμα ναυμαχήσετε, δεξάμενοι δὲ 

“ς ἀγωνίζεσθαι." 

«ς « -“ -“ἷ Ν Ε Χ 7, Ν ω « ᾽ὔ 

5΄ ἡμᾶς ἕξετε πρὸς αὑτοὺς πλείοσι ναυσὶ ταῖς υμετέραις 

“- Ν ε “- σὰ - 

Τοιαῦτα μὲν οἱ Κερκυραῖοι εἶπον: οἱ δὲ Κορίνθιοι μετ᾽ 4 
3 Ν 7 

αὐτοὺς τοιάδε. 

ΧΧΧΥΠΙ. “ἌΝΑΓΚΑΙΟΝ Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον 
σι Ψ,. ΄σ δΝ ’ ἯἝ ε 

το“ περὶ τοῦ δέξασθαι σφᾶς .τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ᾽ ὡς 

ΒΡΕΕΟῊ ΟΕ ΤῊΝ 

ΟΟΕΒΝΙΝΤΗΙΑΝΞΒ. 

ΟΠΔΡΡ. 37---(3. 

ΤΠΟΥ Ὀορῖπ ὈΥῪ βία πρ ςς 

ὑπαῦ {π8 βΈΠΟΓΆΙ Ὀδᾶ 

ΘΠδτδοίο οἵ {π6 Οοτ- ὁ 

ΟΥΤΘΔΠ5 ἀθργῖνοβ {Π6Π 

οἵ 811 οἰαῖπι οῃ. {Π6 88- 

βἰβίδ ποθ οὗ ΔΥ 0Π6. « 

“ς δέξασθαι: τὸ 

1. τὸ Κορ. τὸ τῶν Κορ. σ.ἢ.Κ. τῶν Κορ. Α.Β.ΕΕΉΝ. ὁ..ς.Ὁ. 2. εἰ] 
ταυτὸν Α.Β.ΕῊ.Ν. «.ἢσ. Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΙΚ. ταυτὸ σ΄. 
3. προκαταλείψονται ΠΕ. 

σ.1.1..Μ.0.Ὁ .ς.1. 
Ο. Ὁ. οἱ νυ]ρὸ τὸ αὐτό. 

Ἄ,) - 

ἀσφαλέστερον προειδῆτε 

« ἊΣ « ΄“ χὃ σ΄ Ν ᾽ Ν 5 ΕἸ ᾿ 

καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότως 
΄ , “ [ ΩΣ 

(ς πολεμοῦνται, μνησθέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς 
«ς ΄-ς ω Ἢ “ Ν δας ΧΝ ΒΩ 

περὶ ἀμφοτέρων οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ἄλλον 
Γ᾿ “.-᾿ “ Χ »!» [ ΄σ 3 , 

λόγον ἰέναι, ἵνα τὴν ἀφ᾽ ἡμῶν τε ἀξίωσιν 
Ν ἊΝ “ 

καὶ τὴν τῶνδε 
Χ 3 3 

“ χρείαν μὴ ἀλογίστως ἀπώσησθε. φασὶ δὲ: 
Ν “ . ᾽ 

ξυμμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον οὐδενός πω 
͵ » “-“ 

δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν, 

4 » 
εν εἰ 

5. ἡμετέραις Α.ΒΙΕΕΝΗ ΠΙῚΜ.Ν. 
Ο.).4.0.ἢ. οοττ. α. Ηδδοὶς. Ρορρο. (0611. ὑμετέραις ΒΕΚΚ. 0. ἀναγκαῖον ὦ ἀθη- 
ναῖοι ἴ. τῶνδε] οἴη. ἃ. 
ἡμῶν Υ. τε οτῇ. ργ. α. 
μᾶλλον ἐπετ. ἴ. 

45 ἃ οἴϊθη ἴ5; δηα {ῃθη {πὸ οοπδβίσιο- 
τἴοη μου στη ἴπιι5, “845 {Πθγθ ΔΓ 
“ {ἢγε66 Πᾶυ]65 ἴῃ (ὐτθθοα οἵ δΔηΥ δο- 
““ σραηΐ, 1 {Π6η οὗ {Ππ686 ἴῆγθθ γοι 
“Ποὺ ὕνο ἴο Ὀ6 πηϊΐθα τορθίποτ,᾽ 
ὅζο. (Ο]16Γ ΒΌΡΡ]Ι68 ἴστε ἔτοτη {Π6 Ργθ- 
σθαϊηρ μάθοιτε, ἃ 50 ο685 ΡΟρρο. 

5. ὑμετέραις) ““Ὑα Μ1] 6 Δ0]6 ἴο 
““ ρρηΐθηα ἀρδιηβϑὲ {Πθῖὴ τ Π ΒΙΙΡΘΙΊΟΥ 
“ς ΠΙΠΊΒΕΥΒ ΟἿ ὙΟῈΓ Οὐ 5166 : ΠΙΠΓΘΓΆ]]Υ, 
“ἢ γΟῸΓ 5Π105 ὈΘΙΠρ' ΠΟΙ 1Π Ππτη- 
“Ῥ6Υ {ῃδη {πο ὶγ8 ἰηβίθαα οὗ 1688. 1 
{πη {Ππογοίοσγο {Ππαῦῷ ΒΘ ΚΟΥ Πα8 τὶρη]ν 
τοίαϊηθα {Π6 οἹα τραάϊηρ ὑμετέραις. 

1ο. ὡς καὶ ἡμεῖς τε] 6 καὶ 18. ΠΟΙΘ 
{γα ηΒΡΟΒΘα ἔγομῃ ἴδ. ῬΓΌΡΟΙ ΡΙασο Ὀθίοσο 

ΤΗ ΠΟΥ ΘΙΌΕΞ, ΜΟΙ. 1. 

11. τε] οτῇ. ἴ,. 13 
17. πω] που Ο.ΡὈ. 

14. τήν τε ἀφ᾽ 
1.0. ἀρετῇ 

. παρ᾽ 6. 
5 ϑιαυ τὶ “ 

18. οὐκ ἐπ᾽ ἀρετῇ 

ὡς. 866 Ῥορρο, Ῥγοϊθροπι. ἴ. Ρ. 201. 
ὴΟ αποίθθ ἃ ῬᾶγΆ]1681] ὑγαπβροβι 0 
[το ΡΙπάαν, ΟἸγιηρ. [. 51. λέγοντι δ᾽ 

ἐν καὶ θαλάσσᾳ. 
15. ἀσφαλέστερον προειδῆτε) ““ΤῆαΙί 

“ἐ γοῦι ΤηΔΥ Ὀ6 ΤΊΟΓΘ ΘΟΥΓΆΙΗΪΥ δοαπιαϊηΐοι 
““ Πρ[οσοπαπ νὴ {π6 ργοιπαβ. οἵ ΟἿΣ 
““ τρχιοδβι.᾽ 'Γμὰ5 Ηδδοὶς ἀπ Βτθᾶον : 
ἀσφαλέστερον 15 τιϑ66] ἃ5 8ἃη Δάνοι. 

18. τὸ δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ ἐπετήδευσαν] 
ἥθθ. Μαίμῃϊο, ατ. αν. 8. 286. ἀπά {Π6 
ΘΧΑΠΊΡΙΟοΒ ἔμοῖθ αποίθη. ὅὅδθ 180 
Κύμηον, αν. Οατ. 481. (611, 444.) α. 
ΤΠαῦ [πΠ6 ἀτίϊο]6 πα ἀοιηοηβίγαϊςνθ ῥτὸ- 
ποιη 5Π 0.1 θ6 βοτηθίϊπηθβ οοη οι ποι 
ΘΔ Π ΒΌΓΡΓΙΒ6. ΠῸ ΟἿΒ ΨὙ0 ΤΘΟΟ]]θοῖβ {Ππᾶὶ 

Ε 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΗΕΝΒ. Α. Ὁ. 433. ΟἸγπαρ. 86. 4. 

Ἕ ξύμμαχόν τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα ΠῚ 

83.“ μάρτυρα ἔχειν, οὔτε παρακαλοῦντες αἰσχύνεσθαι. καὶ ἡ 

δ 

΄ ΄“ ΄ ΄ ’ ’ὔ » Ἂ 

“ πόλις αὐτῶν ἅμα, αὐτάρκη θέσιν κειμένη, παρέχει αὐτοὺς 
- ΄, ᾿ ΄ ΟΝ Ἂ, ’ 

“ δικαστὰς ὧν βλαπτουσί τινα μᾶλλον ἢ κατὰ ξυνθήκας 
ςς ΄ ᾿ Ν σ“ 3. ὡς Ν ἐλ » λ ́ὔ 

γίγνεσθαι, διὰ τὸ ἥκιστα ἐπὶ τοὺς πέλας ἐκπλέοντας 5 
΄ὕ Χ Ε ᾽ ΄ ΄ ἡ» 5 

μάλιστα τοὺς ἄλλους ἀνάγκῃ καταίροντας δέχεσθαι. κἀν 

“ χρύτῳ τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ ξυναδικήσωσιν ; ρ χ ἵνα μὴ ἤ 
ε » ὦ Χ , » πΞι Ἃ, 
ἑτέροις προβέβληνται, ἀλλ᾽ ὅπως κατὰ μόνας ἀδικῶσι, καὶ 
“ » - ᾿ Ε κ ΄ ΤᾺ ᾿ ΕἾ ΄ θ 
ὕπως ἐν ᾧ μὲν ἂν κρατῶσι βιάζωνται, οὗ δ᾽ ἂν λάθωσι 

᾿ ΕΝ ᾽ὔ ͵, ’ὔ ΕῚ ΄“΄ 

πλέον ἔχωσιν, ἢν δέ ποὺ τι προσλάβωσιν ἀναισχυντῶσι. 
, ,) : Ἵ, “ Ν ᾽ ἌΣ ἐν ᾽ ΄ 

καίτοι εἰ ἦσαν ἄνδρες ὥσπερ φασὶν ἀγαθοὶ, ὅσῳ ἀληπτο- 
53 “-“ , Το Ἂ 5» “““ -“ 

τεροι ἦσαν τοῖς πέλας, τοσῷδε φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖς 

2. παρακαλοῦντα σ΄. παρακαλοῦντος Ὁ. παρακαλοῦντας ΤΩΔΥΡῸ ἱ. στὴ ΤΊΙΒΔΠΟ. 
τινα Ἀ.Β.Ο ΕΘ. ΗΟΝ.Ν ἃ... Ρορρο. οα]]ογ. ΒΈΚκ. να]ρὸ τινας. 6. μά- 
νας δὲ τοὺς σ΄ ἢ. καὶ τοῦτο (.1.1,.0.6.ο. ἡ. ἄσπονδοι α. ξυναδικήσωσιν 
ΑΙΒΙΕΙΒΙΗ ΤΟΝ ἃ... ἢ. ῬοΟΡΡο. (ἀο6]16σ. Βεκκ. Ὁ. οὐ δβίθεϊ ξυναδικῶσιν. 8. ἑτέ- 
ρους ἃ. 0. ἂν] οτ. Εὶ. 

1ο. ἔχουσιν Β.Ε. ΕΗ. 
11. ὅσον ἃ. 12. τοσοῦτον ἃ. 

[ΠΘΥ τυ ΓΘ ΟΥΙΡΊΠΔΠ]Υ {Π6 58 π|6 : ὅ, ἥ, τὸ, 
ἅτ θαΐ ἔγαρτηθηίβ οἵ οὗτος ΟΥ αὐτὸς, ἃ8 
[η6 Ετοπο, ραη]8ῃ, ἀηα [{8]18ῃ ΓΕ 10168 
416 οἵ ““ 1116,᾿ ἀδπα 186 ἀἀδγηδῃ “ ἀοσ,᾽ 
οἵ ““ ἀἸ6βϑι." Τῇ ργθβθηΐ ραββασα μ6- 
ἸοηρΒ 4180 ἴῃ Β0ΠῚ6 τηθᾶβιγ ἴο {Π6 1η- 
ΒίδποΘβ τηθηΠοπ6 4 ὈγῪ [Δ] Ραμα, (δά 
Ρ]αίοη. ΑΡοϊορ. Ρ. 23. ἃ.) οὗ ἃ Ῥθοι]αγ 
86 οὕ τηθ ννογαβ τὸ δὲ ἴῃ 186 Β6η886 οὗ 
“νΏΘΓΘαΒ. Οἡ ἴΠ6 σοηΐγαγν." ΤΠι8 1Π 
1Π6 μίας οἵ [16 ΔΡΟΪΟΡῪ 18 Του γθα 
ἴο, ϑιοογαίθβ βᾶγβ, οἴονται γάρ με---εἶναι 
σοφόν--τὸ δὲ κινδυνεύει---τῷ ὄντι ὁ θεὸς 
ΠΝ εἶναι. 

. οὐδὲ μάρτυρα) “Ἰμερο οὔτε. ο- 
ΒΗΕΕΕ. ΙΒ 18, 1 {Π1Πκ, ἃ ἴγιθ σοττθο- 
τ0η, Πα στθαῦν ἸπΊργον 68 [Π6. 56Πη86 οὗ 
[Π6 Ρᾶββᾶρθ. “ἼΠοΥῪ τηδᾶθ {18 ὙΠ 
κῬγδσίοθ [ῸΓ ν᾽] γ᾽ 8. Βα Κθ, ἀπ Ὀ6- 
κε σΆπ56. ΤΠΘΥ Ὑ]ΒΠ 6 [ῸΓ ΠῸ ἃ}}} σοηβὶ- 
“ ἀργίηρ Πονν 6.1] νι Γὸ ὉΠ 6ῚΓ ἀερλς. ΘἸΓΠΟΓ 
“ ἃ5 ἃ νυ] ῈΠ688 οὗ {Π 61, ΟΥ ἴο ἤᾶνο {Π6 
κε βῃδπηθ ΟὗὨ ΔΒ] Πρ’ ὨΪΒ. δ] :᾽ 1. 6. 1Π6Ὺ 
ὙΙΒῃ θα ΠΘΙΓΠΟΓ τἴ0 ΠᾶνΘ ΔΠΥ ἴ0 νυ ]ΐπο885 
{Π6}Γ 6.1] ἀθθβ, ΠΟΥ ἰο μᾶνθ ἴῃ6 8ῃδιηβ 

κρατηθῶσι (.Ἐ.α.1.1.. Ο. τὸ 
προλάβωσιν (.(ἃ. 

βιάζονται ΒΕ; ΗΣ 
ἀναισχυντοῦσιν Β.Ὁ.Ε. ΝΗ... 

οἵ Ἀϑκίηρ ΔΠΥ͂ ἴ0 414 {Ποτὴ ἴῃ ον]. 
2. καὶ ἡ πόλις αὐτῶν --- γίγνεσθαι] 

“Απά {Πεἰγ οἰζγ ἴοο, ἱπάθρθηαθηΐ ΒΥ 
κε 118. ΝΘΥῪ ῬΟΒΙΠΟΠ, πη κα8 {πϑῖὴ ἡπαρ68 
“ Ἰῃ {ΠΕ6ῚΓ Οὐ Θᾶιιϑ8 τγΠθη ἘΠΘΥ ἸΠ ΓΘ 
“ΔΩΥ͂ ΟΠ6, ΤᾺΪΠΟΥ {πὰη {Ππᾶὶ Ἰπαρα8 
“ 8Βοι]α Ὀ6. ἀρροϊηϊοα ὌΥ {πθ Ἀρ67θ6- 
“τηρηΐ οὗ Ὀοΐῃ ρδγί68.᾽ παρέχει αὐ- 
ἊΝ δικαστὰς μᾶλλον ἢ κατὰ ξυνθήκας 
γίγνεσθαι τοὺς δικαστάς. 

ὃ. καταμόνας] 16Χχ. ὅϑδρ. Ῥ. ΙΟῚ, 11- 
καταμόνας, ἀντὶ τοῦ ἰδίᾳ. Θουκυδίδης α΄. 
Ξενοφῶν ἀπομνημονευμάτων γ΄. (3, 7.) 
ΟΟΨΤΙ,. 

1ο. ἢν δέ που---ἀναισχυντῶσι) “Μᾶγ 
“ θ6 βραγϑὰ {Ποὶγ Ὀ]ΌΒἢ 65, ἃ ὕπο ἃΓΘ 
“ΠΘη6. ἴ0 νυ] π6 88. ὑΠ6πη.᾿ ΑσοΟΓΤαΙηρ᾽ 
το 16 ῬΓΟνΘΓΌ, “ῬΆΘΟΥ ἴῃ ΟΟῸ]18 μὰ- 
“ Β ϊαι. Καὶ μέλλοντες ὁρᾶσθαι καὶ ἐν 
φανερῷ ἀναστρέφεσθαι τοῖς συνειδόσιν, 

αἰσχυντηλοὶ μᾶλλόν εἰσι. Ατϊδίοι. ἈΠ6- 
ΤΟΥ 8. ἢ: 

11. ἀληπτότεροι τοῖς πέλας} ““ [,688 
“ἴῃ {Π6 Ῥοννογ οὗ οὐμοῦβ.᾽ Οὐμῃρ. 
ὁ.82, 4.548. ὃΣ 
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ΑΤΉΗΕΝΒ Α. Ὁ. 433. ΟἸν Πρ. 86. 4. 

Χ Χ “-“ Ἁ 

ἐξ ΤῊΡ ἀρετὴν διδοῦσι καὶ δεχομένοις Τα δίκαια δεικνύναι. 

᾿Απαᾶδίβοιῖπαΐ {πο ν γοτθ ς(ς Χ ΌΧ ΨΠΠ ΩΝ Ἂ 
Ζ . 

πη {ῃ6 ψτοπρ ἰπ {Π|5 

ῬΓδβθηΐ ΧΌΔΓΤΕΟΙ ; 

»Μ Ν Ἂν ΄ 

Οὔτε πρὸς τοὺς ἀλλους 
(ς 4 » « - ὃ - Ν Ε νὰ ΒΩ 

ΟὐΤε ἐς ἡμᾶς τΤοιοιοε εἰσιν, αποικοι δὲ οντες 

ἐξ Ὁ 5 - ,ὔ Ν Ν Ν “- ω 7΄ὔ ε ἀφεστᾶσι τε δια παντὸς καὶ νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες ὡς 
(ς » ΕΝ ΄σ ΄ ᾽’ὔ » θ 7 

δ“ οὐκ ἐπὶ τῷ κακως πάσχειν ἐκπεμφθείησαν. 

{ς ΄ “ ΒΩ 3 , “ «ς - Ν . Ζ εὐ 

αἱ γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν ἡμᾶς, καὶ μάλιστα ὑπὸ3 

ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ 
» ͵ὔ Φ᾿ ΄“ « Χ [Δ « 7ὔ θ ͵ὔ 

αὐτοί φαμεν ἐπὶ τῷ ὑπὸ τουτων ὑβρίξεσ αι κατοικισαι, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ τὰ εἰκότα θα αζέσθαι ἀ Ὁ Ἠγεμόνες ἰκότα θαυμ Ἶ 

ἐς ..3 ἵ , Ξ Ν τ σ ᾽ “ ΄ νος ἐν 

ἀποίκων στεργομεθα" καὶ δῆλον ὅτι εἰ τοῖς πλέοσιν ἀρέ- 
ςς ’, » ω ΩΣ... “ » ᾽ “ 5 ΄, 

σκοντες ἐσμεν, τοῖσδ᾽ ἂν μόνοις οὐκ ορθῶς απαρεσκοιμεν, 
({ 

(ς ͵ κούμενοι. 
ς- 5 ἘΣ ΄, ᾽ κ“ εν. ᾿ 

εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν δὲ 
«ς ᾿ - ΟΝ δ Ἦ τούτων μετριοτητα᾽ ὕβρει δὲ καὶ 

ἐξ, 315 ΄ ᾿Ν 3 
οὖσαν κακουμένην μὲν οὐ 

(ς 

ΠΟΙ 5ΠΟΙ]ἃ ἐΠῸΥ ἄλτο (ί 

ἴο 45]. [ὉΓ δὰ ἰοὺ βᾶυβ 

{61} ἔτΌ ΠΏ ΡιΠΙΒητηθηῦ 

1. δεχομένοις] λαμβάνουσι ἴ. 
πρὸς ἃ.6. οἵη. 1.0. 5. ἐπὶ τὸ 1. 
πλείοσιν ἃ.αἃ. πλέουσιν Υ.ε. 
Ῥορρο. οε]εγ. Βεκκ. νυ]ρο ἐπιστρατεύοιμεν. 

«ε ΄-“ ΤῊ ἢ ͵7ὔ λό Ἶ, Μ 

μων επι τιμωριᾳ ελόοντες βιᾳ εἐχουσι. 

τὰ δίκαια οτη. ἃ. 
6. κατοικῆσαι (.Ε. 

11. ἐπιστρατεύομεν Α.Β.Ο.Ε. ΕΝ ΉΤΟ. ς.6.8.σ.ἢ. 

»Ὸ 3» , » - Ἂ κ᾿ 7, » 
οὐδ᾽ ἐπιστρατεύομεν ἐκπρεπῶς μὴ καὶ διαφερόντως τι ἀδι- 

» Χ . Ν 

αἰσχρὸν βιάσασθαι τὴν 
Ἁ 

ἐξουσίᾳ πλούτου πολλὰ 

ἐς ἡμᾶς ἄλλα τε ἡμαρτήκασι καὶ ᾿Επίδαμνον ἡμετέραν 
“- ΄ Ἁ 

προσεποιοῦντο, ἐλθόντων δὲ 

ΧΧΧΙΧ. ᾿ 
και 

φασὶ δὴ δίκῃ πρότερον ἐθελῆσαι κρίνεσθαι, 
“3 πὰ Ε Ν Ε - κι» “ 

.ΨΡ γε ου τον τρρουχοντὰ και εκ τοῦυ ἀσφαλοῦς 

2. πρὸς] οτη. ἅ. ΕΩ, 
9. ὅτι] οῃη. ἃ. τοῖς] οτῃ. (. 

ἐκπρεπῶς Α.Β.Ο.ΕΕ.α.Η.Ν. 
ΡΩΝ 4.4.6.8....1. Ηδᾶοκ. Ῥορρο. (0611. Β6κῖΚ. νυ]ρο εὐπρεπῶς ιοά οπι. 
ΘΟΒ πο άθσιβ [ω6χ. ἴῃ ν. 
15. ἄλλα] ροβί τε ροηϊΐ ἃ. 

11. οὐδ᾽ ἐπιστρατεύομεν ἐκπρεπῶς--- 
ἀδικούμενοι] ΓΘ 56η886. ἀρρθᾶγβ 0 Ρ6, 
“ΝΟΥ 60 γνγ8 αἰίδοϊς {ῃεῖὴ πη ΘοΟΙΠ] ΠΡῚΥ, 
“  Πουῦ Πανὶηρ τϑοϑϊ να ἔγομη {ἢ Ὶη 
“ἃ ΒΙΡΤΔ] Ἰπ]ασγ.᾽" ὙΠὰΐ 15, “1 γοι 
“ ΟΔ}] 10 ὉΠΟΘΟΟΙηΪηρ ἴῃ 8 ἴο αἴΐδοκ 
ΚΓ ΟΌΓ ΟΥ̓ ΟΟ]ΟΠΪβίβ, δηα Θβρθοὶα] }ν 
ΠΟΘ [ΠΟΥ Ρῥγοΐβββ ἰο Ὀ6 τϑδὰν ἴο 
κε ΒαΡτΩΪ [Π6 τπογὶῖβ οὗ ΟἿἿ ΠΙΙΆΓΓΘΙ (0 
ΚΕ ΔΗΥ͂ {Π|τὰ ραγίν, γϑῦ τὸ ἀο ποῖ ὁ 
κε ΤΠ15 ψιπουΐ Πανὶηρ' τθοθῖνθ ἃ βίρηα] 
“ ἸΉ]ΌΤΥ ἔτοιη {Π6π|. (ὐοἸηραγο [Π6 
[αγποι8 Π1π6 ἴῃ Βα Κβρθαγθ᾽β ψα]1ὰ5 (- 

διαφερόντως ἐκπρεπῶς ϑοΠηοιίά. 
“ τ, δὴ οἵη. Υ΄. 

12. δ᾽ αὖ ἦν ἃ.Ο, 

19. ἣ Ε. προύχοντα ΒΕΚΚ. 

587, ὙΠῸ) ΒΘ Φόπδοη υἱΠ]οι]ο, ἀπ 
ΜΒΙΟ Πὰ5 βίποθ ὕθθῃ αἰζογθα δοοοτγί- 
ἸηρΊγ. [0 ΟΥ̓ ΊΠΑ]]ν σαῃ {Πι18, 

“ (βαυ ἀοἵἢ. πονοῦ τοηρ θα ΜῈ 
ἐς Ἰδὲ σΔ 156. 

Δ Πα [ῃ6 56η86 χοῦν ἄργθθβ Ἱ {Παϊ 
οὗ 1ὴ6 ράᾶββαρθ ἰὴ ἹὙΠπογαϊάθ8. “1 
“Οβαῦ ἄοθβ ψῃαῦ τηὰν βθϑῖη Παγα ΟΥ 
“ ΤΟΠρ ἴ0 ΔΠ ἸΠαΙνΊ 118], γοῖ ἢ6 ἄθ68 
“1 ποῦ νι Ποῦΐ 750 σαιιβθ, ἀηὰ {πογὸ- 
“Κ [0γ8 10 15 ποῦ σθα}]} ν᾽ ντοπρ'."ἢ ᾿ 

10. ἥν γε οὐ τὸν προὔχοντα---δοκεῖν δεῖ] 
ΠΟ το]αΐνα ἣν ἀδροπμβ οἢ ἴΠ6 ρατγί!- 

Ἑ 2 

“ 

Ν ΟῚ 3 » Ν ε ΄, ΄“ 3 

καλὸν δ᾽ ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε μέν 4 
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᾽ , “ “ 3 Ν 

“ προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ 

δῷ 

ἴῃ {ποὶγ 

ΘΠ ἴπ {ΠῚ ῬΓΌΒρο- 

διάνουβι εν, 

τὶν {πον πδᾶ βίοοᾶ 

811 8}}1- 

- Ν ᾽ "} ’ὔ " « 7 Ν Ν 

τὸν ἐς ἰσον τὰ τε ἐργὰ ομοίως καὶ τοὺς 
δοοῦ ἔγοῦα ᾿- 

καθισταντα. 
, ν , 

ἀπρος, ( λόγους πρὶν διαγωνίζεσθαι 
- » “ Ἃ ͵ Ω, 3... "ὰ Χ Ὁ ΄ 

«ς οὗτοι δ᾽ οὐ πρὶν πολιορκεῖν τὸ χωρίον, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡγή- 
« ΄ 7 ΄, Ν ἈΝ » Α ΄“ 

(ς σαντο ἡμᾶς οὐ περιόψεσθαι, τότε καὶ τὸ εὐπρεπὲς τῆς 5 
΄σ 5 ΄“ , » 

ς δίκης παρέσχοντο. καὶ δεῦρο ἥκουσιν οὐ τἀκεῖ μόνον αὐτοὶ 
« “ ΕῚ Χ Ν «ς “- “-“ ᾽ ΄σ » “ 

ἁμαρτόντες, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς νῦν ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχεῖν 
΄ ἥ ΕΒ ἱρ τρὰ 7 ΄“ 

“ ἀλλὰ ξυναδικεῖν καὶ διαφόρους ὄντας ἡμῖν δέχεσθαι σφᾶς" 
( Δ “ σ Ε Ὺ 5 ΄ ᾿ Ν ἈΝ 

οὺς χρῆν, ὅτε ἀσφαλεστατοι ἦσαν, τοτε προσιέναι, καὶ μὴ 

μι 
(ς ᾽ Φ ε ΄“ Χ ὃ ᾿ θ - δὲ ὃ ᾿ δ᾽ ΟἹ - 

ἐν ᾧ ἡμεῖς μὲν ηἡδικήμεθα οὗτοι δὲ κινδυνεύουσι, μηδ ἐν ᾧ 
΄- σ΄ 7, 5 “-“ , 5 ΄ ΄- 

ςς ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες τῆς 
’ “ ,ὔ Ν ΄σ «ε« ’΄ ΕῚ ᾽ 

ὠφελείας νῦν μεταδώσετε, καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπογενο- 
“- ᾿ἈΥ ΧΨΕ: “- ὩΣ ΔΎΟ ας, ὦ σ ΄ Ν ΄ 

μενοι τῆς ἀφ᾽ ἡμῶν αἰτίας τὸ ἴσον ἕξετε, πάλαι δὲ κοινώ- 
Ν , Ν Ἂς Ν ᾽ Γ, ᾿, 

σαντας τὴν δύναμιν κοινὰ καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἐχειν. 
ςς [ἐ Ἀ ΄ δὲ , ΕῚ ͵ “ ΄ ἈΝ Ἂ, 

ἐγκλημάτων ὁὲ μονῶν ἀμετοχους. οὕτω τῶν μετὰ τας 

1. τι λέγειν Ε΄. τι] τὸ 1,.Ο.ῬΡ, δεῖ7 οἵη. (Ὁ. δηίβ δοκεῖν ροπαηΐ Θ.[. Ῥοβί δεῖ 
αὐοα νυϊρσοὸ Ἰορίξαγ τηρεῖν, οτηϊϊίαπὸ Α.Β.Ε ΕΗ ΝΟΝ ὁ... εὐ ργ. Ο. Βαθεῖ εχ 
ἘΠΕ τηα 118 δοκεῖν ΠΠἰοτὰ οβδοΐατη σθοθηβ (ὐ. Οτημέ. Ηδαοῖκ. Ρορρο. (6 ]1ογ. Β 6 Κὶς. 
2. τε] οτι. Ο.(Ὁ. τεβθρὶ εχ ΑΒ. ΒΗ. ΜΟΝΝ ρ. ἢ. βἰς. ΒΈκὶς. Ηδδοὶς. Ρορρο. 
6061]. 3. διαγωνίσασθαι ἃ. 6. προέσχοντο Κ᾿ Δ]ΟἸκΘΠΆΓΙΠΙΒ. ἡ. ἁμαρτά- 
νοντες ἴ. ἁμαρτῶντες ΟΟ. ἡμᾶς «. 9. ἐχρῆν ΚΑΝΟ. χρὴ 
1ο. ἡμεῖς μὲν] μὲν ἡμεῖς ἅ. 12. ὠφελίας Δ. Βε6κΚκκ. σείθτὶ ὠφελείας. 
ὠφελία 11. 5, ἡ. Ἀ.Β. 111. 05, 4. ΑΙΕΜΕΙΗΥΥΙ. δα. 2. τρ ὙΠ ὁ. 5. δ) π᾿ 
ὠφελίᾳς 1]. ό:, 2..Α.Β. 1Π|. 82.1:. Δ.Β.}}.}. ΥἹ. 8ο, τ. ΑΓ ΕΣ ΉΣΙ, σ᾽ ΝΙ 
92, 2.5. ὠφελίᾳ . 38. 2. εἰ Δ. οἱ, 2.ὄ Κ. ὟΙ. 17.1. ΑΙΕΠΕΗ ἃ. ὠφελίαν 1- 
1... 11..45,1....8Β. ΠῚ τ, 6. Εἰ. 11]..4.5, 1. ΑἸΒΕΒΙ ΘΙ τότ. ἘΠ ΝΝ 
8. Ἀ.ΒῈ ΝῊ Κι ο. ΥἹ. 8ο, 2. Δ.Β. ἘΝ ἃ. ΥἹ. 88, 8. ΒΕ Ὴ ΚΠ 
0.5. 12. ἄπο γενόμενοι Η.1,..Μ. 18. τῆς τε ἀφ᾽ ἃ. κοινωνήσαντας Α.Β. Ἐν 
ΒΙΚΟΝ 4.0. αὐτὴ Ἴ βαημο. 14. ὑποβαίνοντα ἃ. ῬΡοβί ἔχειν αι ἴῃ ἃ. εὖ νυ]ρὸ 
Ἰορτιηΐιγ, ἐγκλημάτων δὲ μόνων (μόνον Μ.Ὁ.) ἀμετόχους (ἀμετόχως Κα.Μ.Ο.}.α. 
ἃ.6.1.) οὕτω τῶν μετὰ τὰς πράξεις τούτων μὴ κοινωνεῖν, Οτηΐδὶῦ οατὰ Α.Β.Ε.. ΕΗ. 
ΝΙΝ ἢ. οἵ, αὶ ἐγκλημάτων βοτναΐῖ, Ὁ. ΒοΕΚΚκου. ὕ9ποὶ8 ἱποϊαβοσαηΐῦ ΡΟΡΡΟ 
εὐ (0ε]16γ. οἱ Β6κικ. ἴῃ δᾶ. βίβθγθοοίγρα. 

οἵ τηοβὲ οὗ {πῸὸ Ῥεβύ ΜΞ. Πᾶνα Ῥθθη 
οτηϊ 64 Ὀγ Βοκκοσ, ἀπ ἱπο]οβθα ἴῃ 
Ὀγαοκοίβ ΥῪῚ Ῥορρο «πᾶ (ἋὍ]1ου. Ὦγ. 

ΕἾΡ]ο προκαλούμενον, ἃ5 ἴῃ [Π.. 72, 3, 5. 73, 
Ι, 74,1, 2. ἃ προκαλεῖται. "6 5686 18, 
“ΠΒ τννογ8 τητιβῦ 6 γθοϊκοπθα ἴο ρῸ [ῸΓ 
“ποίησ, ΨψηῸ Ὀεοὶηρ {πὸ ΒίΤΟηΡΟΥ 
“ Ῥαγέν σῃδ]θηροβ ποροιϊαι]οη ἢ ἃ 
“ τηδηϊοβὶ δἀναηΐαρο. Οὐμηρ. 111. 82, 
13. δη 1Π6 ποίθ οἡ {Ππᾶΐ ραββᾶρθ. 

5. ἐγκλημάτων δὲ----κοινωνεῖν) 'ΤΠ686 
ὙγΟγάβ, Ἡν Π] ἢ ἀγο τναηίϊηρ ἴῃ [Π6 ἰοχὲ 

ΒΙοοπιἤο] ἃ ἀοίθπμβ {Πθπὴ, οχοθρέ {Π6 
Β'ηρ]6. ννογα μόνων, ψΨΏΙΟΏ 6 ρῖνοβ ΠΡ 
τι. ΠΠΙΠ6]}101016. 'ΓῊΘ. οαῖιβ 15. Β115ρ1- 
οἴοιιβ, ἃΠα ΠΊΔΥ͂ Πᾶνα Ὀθθὴ οχίγαοίθα 
ἔγο ΠῚ ΒΟΙΠ6 ΟΥ̓ΠΘΙ ΨΤΊΘΙ, ἃ8. ἃ Βθη τηθηΐ 
ἴῃ ἀρτϑοιηθηΐ ψ ἢ {παΐ ἴῃ (Π6 ἰθχί, πὰ 
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“ἐ πράξεις τούτων μὴ κοινωνεῖν.) Χ7Π,. ὡς μὲν οὖν αὐτοί τε 

ΤΠΘΥ ἔπη ἀγρ ἐπδΐ 

ἢ που] θ6 ἃ Ὅσοι (( 

οὗ {π6 ἐγθαΐν ] ἢ {Π|6 
, “ς λωται" 

ῬΘΙΟΡΟΠ μοβίδηβ, ὍΘΙ 

5 ἐπ Αἰ Πθηΐδη8 ἰο αβϑὶβέ 

{6 ΟΟΓΟΥΤ 88. 

ςς “Ὗ ,ὔ ΕῚ ϑ » ,ὔ 

μετὰ προσηκόντων ἐγκλημάτων ἐρχόμεθα 
-“ , Ν ᾿ 

καὶ οἵδε βίαιοι καὶ πλεονέκται εἰσί, δεδή - 
« Ἁ » “ΔΟ ΓᾺΔ » Ἁ δ. 

ὡς δὲ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὺς δέ- 
« θ θ “-“ Γὰ » Ν ᾽, » “ 

χοισθε, μαθεῖν χρή. εἰ γὰρ εἴρηται ἐν ταῖς 2 

“ σπονδαῖς ἐξεῖναι παρ᾽ ὁποτέρους τις τῶν 
,ὔ » ΄σ ᾽ ΄ . 

“ ἀγράφων πόλεων βούλεται ἐλθεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβῃ 
τ “ « , ᾿ , » “ ἀν ἣν ὯΝ 

“ ἑτέρων ἰοῦσιν ἡ ξυνθήκη ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅστις μὴ ἄλλου αὑτὸν 
“ “- σ “ ν 

(ς ἀποστερῶν ἀσφαλείας δεῖται, καὶ ὅστις μὴ τοῖς δεξὰα- 
« " ᾽ ΄ “λ » » » [4 , ᾿ Ὰ 

οἷΖ μένοις, εἰ σωφρονοῦσι, πόλεμον ἀντ εἰρηνης ποιήσει" Ὁ 

Ι. τε οτῃ. Υ. 2. μετὰ τῶν προσηκόντων 6. ἐγκλημάτων Α.ΒΙΕΕΗΝ.Υ. 
οἴ. οτη. (. τοῦ δικαίου κεφαλαίων ἐς ὑμᾶς α.Κ.1,.Ο.Ρἢρ.1. νυ]ρὸ τῶν τοῦ ὃ. κ. 
ἐς (πρὸς 1.Ῥ.8.6.) ὑμᾶς. 5. χρὴ μαθεῖν Ε.1.Η.Α.Υ. 

τῶν ἀ. π. ἐ. (.α.1.Κ.1.0.}.68.4.6. ᾿Ἰρϑὰπι βούλεται οπ|. ἃ. 

6. τίς βούλεται 
8. ἄλλου Α.Β. 

ΕΕΈΗΝΝ. ἃ. ἄλλους Θ. ἄλλου νε] ἄλλους, πΠοη επῖπι ἸἸαποί, Ὁ. 6. οὐ νυ]ρὸ 
ἄλλων. αὑτὸν ἀποστ. Ἀ.Β.ἴ.ν.ἢ. ΒΕΚΚ. (ἀο611. ἑαυτὸν ἀποστ. ἃ. ἀποστ. ἑαυτὸν 
ΝῊ ἃ: 

ἢτβ δἀὐάβα 88 ἃ τηδρὶπηα] ποΐθ. Τὴ 
σμδηρα οἵ Ῥϑύβοῃ 15 ἃυνκυναγά, δηα 1Π6 
τϑρθοη οἵ {πΠ6 τννοτά ἐγκλημάτων Ἰπ 
{Π6 ποχί βοηΐθηςθ, δπά {Π6η {π6 βαρ 5ι1:- 
τα! ἴογ 1 οἵ ΟἾΠΟΥ νογαβ, τοῦ δικαίου 
κεφωλαίων, Βοετη ἴο 5πονν {Παΐ {Π6 οἸατι58 
ἐγκλημάτων δέ---μὴ κοινωνεῖν νγᾶ5 ΠοΟΐ ἴῃ 
1Π6 οὐἹρῖπαὶ ἰοχὺ οἵ ΤΠαογ 1465. ὮΓ. 
Β]ΟοΟΠΊῆ6]α Πὰ5 τρίουσθα ἴο ἃ 51ΠΊ11ΔΓ 
Ῥαββᾶσθ ἰπ Π]Ὸη (ὑάββῖπι8, νΠ]Ο ἢ ἀ068 
ποΐ, Ποννανοσ, Ῥῦόνα {παῦ 105. ΔΌΓΠΟΥ 
Βογτοννθα {Π6 βϑππηθπί ἔγοτη ἽΠμπου- 
αἸ465. πᾶς γάρ τις, ΒΆΥ8 (ὑδ558 ἴο ΠΪ8 
ΒΟΙΟΊΘΓΒ, ἴῃ Δ]]Π βίο [0 {Π6 τησίην οἵ 
ΒΟΙΠ6 οὗ {ΠΕῚΓ ΠΠΠΏΡΕΓ,---ἐς πάντας ἡμᾶς 
καὶ τὰ τοῖς ὀλίγοις πλημμελούμενα ἀνα- 
φέρει. Καὶ οὕτω τῶν πλεονεξιῶν οὐ συμ- 
μετέχοντες αὐτοῖς τῶν ἐγκλημάτων τὸ 
ἶσον φερόμεθα. ΧΙ,1. 20. Ρ. 282. Βεὶ- 
ΠΠΔΓ. 
ΤῊ τηθαπιηρ οὗ {Π6 ψοτα μόνων 15 

ΓΙΟΥ͂ ΟὈΒΟΙΓΘ, ἔῸΓ Ποὺ σ8 1 θ6 56η88 
ἴο 580, ““ ΒῃδΙΊΠρ' ἴῃ 811} Ὀαΐ {ΠΕ6ῚΓ ἴδ]08, 
“γοὰ ΟὐρὮΐϊ ποΐ ἴο 5Π816 ἴῃ ἴΠ6 σοηβ6- 
““ ΠΖΌΘΠΟΒΒ οὗ [Π6ῚΓ λα] ὃ ΓΠ6 ψοτὰ 
μόνων ΜΟΙ] 566 {Πογθίοσα ἴο 6 οοτ- 
τρί, ἀπα ἴο σοηῆγιη [Π6 ποίϊοη {παῖ 
{Π15. οΟἸατιβα νγὰβ ΟΥἹΡΊΠΑΠ]ν χαοΐθα {τότ 
ΒΟΙΠΘ ΟΠΕΙ το, ἂἀπᾶ δαάρα ἴῃ 16 
ΤΠΔΓΡΊη. ἴῃ 115 οὐ"ὴ ρΙαοβ [Π6 οἸδιιϑθ 
το]αΐθ ἃ Ρθυ μὰ Ρ5 ἴο ἃ 51Π016. Ρθῦβοι, ἀπα 

{Π6 νρογἀβ γδῃ ἐγκλημάτων δὲ μόνον ἀμέ- 
τοχον, ΜΟΙ ὈΘΙηρ' ἸΠΔΡΡ]]Ο8016 ἰο {Π6 
ΑΥΠομΐδηΒ ἃ5 ἃ ῬΘΟΡ]6, [Π86 ρ] γα] ἀμε- 
τόχους νγὰ8 ἢγϑβί Βα βα{[64 [ῸΓ [Π6 51η- 
Θσα]αγ, ἃπα μόνον, ἴῃ αἀδῇἤσποθ οἵ {Π6 
56Π86, Δ]6ΓΘα ἴο μόνων. 

8. μὴ ἄλλου αὑτὸν ἀποστερῶν) ὥοτη- 
ῬᾶγΘ ΑΠΌΏΡΠΟΙ, τ Ποβ6 ΒΌμο]γ ΤΠποΥ- 
ΑἸ65 15 βαϊα 0 παν Ῥβεη; (46 θα 
Ηετγοαϊβ, 744. Ἀβιβικ6.) οὐκ ἀποστερῶν 
γε τῶν εἰς τὴν πόλιν ἑαυτὸν οὐδενός. 

1ο. εἰ σωφρονοῦσι) Τύ 18. ΟἸΘαΓ {Παΐ 
{Π688 νγογᾶὰβ (ο ποῖ βγοῦν βαϊῦ ἢ 
{π6 σοπίοχί. “ΤΏ οἸδιιβα ἴῃ {Π6 γθαῖυ 
κε γγὰ8 ἱπίθπαθα [ῸΓ ἴΠο86. ΟἿ] ΨῈΟ 
“ρου ]α ποῦ οαῖι86 [Π6 ῬΑΓΙΥ ΓΘΟΘΙΝΙΠρ' 
““ΈΠ6ὴ ἴο Ὀθοοῖηθ θηραρσρα 1ἢ τναγ.ἢ 
Βαΐ 1Π6 ψογὰβ εἰ σωφρονοῦσι ὈΘΙΟΠρ᾽ 
ΤΑΙΠΘΥ ἴο ἃ Βθηΐθποβ οἵ {Π18 Κἰὶπά. “1 
“16. ῬΑΓΟΥ τϑοϑὶνπρ {Π6ΠῈ ἃγ6 Ὑν͵86, 
“Ποὺ ΜΨ} ποῦ Ἰοῖ {πΠ656 {Π6ῃ ἸηνΟΪν 6 
““ {Π61Πὶ 1ῃ τναγ.᾽ ΤΏΘΓΘ 15 {Πογθἔοσθ ἃ 
ΠΟΙ ΠΙΒΙΟΩ ἴπ {ῃ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ, 885. [Ὁ ΓΓ. 
ΒΙοοπ 6] Πδ8. οἰθαυ]ν 566ῃ ; ΔΙ ΠοιρΡἢ 
ΒΟΠῚΘ Πᾶνα ποῖ ὈΘΘη ἀννάσο οὗ ἴῦ ; δπᾶ 
[Π6 τψνογὰβ εἰ σωφρονοῦσι πᾶν ΤΘΑ]]Υ 
ποίῃηρ ἴο ὁ ἢ [Π6 βοπίθησθ ἃ8 ᾿ὖ 18 
δοῦμ8}}ν ΘΧ ΓΘ ΒΒΘα, θὰ ταῦ μοῦ νΊΓ ἀη- 
ΟἴΠΟΓ βθηΐθποθ ν Β]οἢ ἰὉ βυρροβίθα 88 ᾿Ό 
ὙΌΓΘ ῬΙΘΠ ΘΙ ΑΥ τὼ [Π6 νυ] ΘΓ 5 
τη, θὰῦ νυ ἢ μ6 αἰ ποῖ βοΐ ἀοννῃ 
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΄“ ε ΄“ Ν , ψ  κὶ ΄ὔ Ε » Ἄ -“ 

νῦν ὑμεῖς μὴ πειθόμενοι ἡμῖν πάθοιτε ἂν. οὐ γὰρ τοῖσδε 
΄ ᾷ."ἢ Ἂ ὧδ ᾽ Ν Ν πχῶν 3 το εν 7, 

«ς μόνον ἐπίκουροι ἂν γένοισθε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἀντὶ ἐνσπον- 
, Ἄς Οὰ Ἂ 9 5, » ΔΕ αν ἜΗΝ 41) Ἷ 

« δων πολέμιοι" ἀναγκὴ γάρ, εἰ ἰτε μεῖ αὑτων, καὶ ἀμυ- 
Ν »ἤ « “ ΄ ΄ ΄ , » 3. Χ 

( γεσθαι μὴ ἄνευ ὑμῶν τούτους. καίτοι δίκαιοί γ᾽ ἐστὲ 
Ἀ Ν “ ᾽ » » εἰ ᾿ ᾽ 

“ μάλιστα μὲν ἐκποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μὴ, τοὐ- 8 
ἐς “ 3. ΑΝ, , ᾽ ες ΄-“ ΓΝ ὦ Κ θί ͵, 

ναντίον ἐπὶ τούτους μεθ᾽ ἡμῶν ἰέναι (Κορινθίοις μέν γε 
" 72 ᾿) ΣῸΝ » » “ Ψ » 

“ ἔνσπονδοί ἐστε, Κερκυραίοις δὲ οὐδὲ δ ἀνακωχῆς πώποτ 
ἐξ 5.7 Ν Χ ΄ Χ , “ Ν ΠΥ ς 

ἐγένεσθε), καὶ τὸν νόμον μὴ καθιστάναι ὥστε τοὺς ἑτέρων 
5 , “ὀδρὸ »ῸΝ Ἂς ς -“ , » ΄’ 

ἀφισταμένους δέχεσθαι. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς Σαμίων ἀποσταν- 
“-“ » ͵ ε σ΄ ΄“ ΕΣ 

“τὼν ψῆφον προσεθέμεθα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν ἄλλων [Πελο- τὸ 
( “ “ ᾽ ,ὔ » Ἂ ᾽ “ " ὔ 

ποννησίων δίχα ἐψηφισμένων εἰ χρὴ αὐτοῖς ἀμύνειν, φα- 
“ Ν , Ν ΄ » Γι ν 

“ νερῶς δὲ ἀντείπομεν τοὺς προσήκοντας ξυμμάχους αὐτὸν 
ἣν Ν ,ὔ “-“ ΄ 

δ᾽ εἰ γὰρ τοὺς κακὸν τι δρῶντας δεχόμενοι 
(ς 4 - Ν ἃ “-“ {- ’ὔ » ἐλ 

Τιμωρήσετε, φανεῖται και ὦ Τῶν υμετέρῶν ουὐυκ εἐλασσῶω 

’ὔ’ 

τινα κολάζειν. 

ς ον )ῳ , Ν Ν ᾿ Σ.59 ς- “« » “ “ λ Δ 

ἡμῖν πρόσεισι, καὶ τὸν νόμον ἐφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ τὸ 
» » « ΄“ ΄ 

“ εῷ ημῖν θησετε. 
7 ᾿ 3 ΄ Ν Ὥδς, Ἂν 3) ᾿ Ν 

“ΧΙΠ]. Δικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς ὑμᾶς ἐχομεν ἱκανὰ 
Ἀ Χ ’ ΄ ΄ τ Ν 5 , 

“ κατὰ τοὺς Ἑλλήνων νόμους, παραίνεσιν δὲ καὶ ἀξίωσιν 

δ γ 
6. γε] 

9. ἀποστ. ὑμῶν Ψ' ἃ. 
17. ἱκανὰ] οἵη. ΠΙΟΠΥ 8118 ἀ8 

ΟΤΊ. ἃ. πάθητε Ἀ.ἘΕ, 4. εἰ ἴτε] εἴητε Ῥ. εἴτε Β. 
χ.Κ.1,..0.Ρ.ἅ.6.6.1. 5. ἐκποδῶν Α. ἀμφοτέρους ΒΕ. Ε. 

Ἴ. οὐ δὲ ἀνακωχῆς ΝΥ. πω] οἵα. Κ.α.1. 
14. φανεῖτε 1.α. 

18. τοὺς τῶν ἕλλ. Ν.Α͂Υ. 

1. μὴ 
οτῃ. Ὁ. 
γὰρ ἃ. 
1ο. ἄλλων δὲ πελ. ἃ. 
ΤΒυογά. Ρ. 795. 

ἴῃ νου, ΤΓ υυϊτίθη αὐ Ἰθηρίῃ 0 νοῦ] {Π6 βίαϊθ οὐ σοπαϊτῖοη τὶς ἢ τησβϑὲ Ὀ6 
γα {Ππ8, “ ΤῊΘ Ὀοποῆϊ οὗ {ΠῸ6 ὑγθαΐν 
κεν 85 ἸητΘ 666] [ῸΓ 5 Οἢ ΟἾΪΥ ἃ58 5ῃπου]ὰ 
“ποῦ ἴπνόϊνο ἴΠ0586 νμοὸ τϑοθϊνθα {μοι 
κε ἢ ψψ8Γ, (48, 1 γοῖ ἀγα νν]86, γοιῖι ν}}}]} 
“(ᾺΚ6 στο {παῤ {Π686 τπθὴ 40 ποῖ 
“ηνοΐνα γοι.᾽᾽) 

4. δίκαιοί γ᾽ ἐστὲ---ἐκποδὼν στῆναι] 
(Οτηράγο ἐν. 1, 5. ἃη4 Ηοτοῦοί. 1. 32, 
15. οὗτος δίκαιός ἐστι φέρεσθαι τὸ οὔ- 
γνόομα τουτο. 

η,, δὲ ἀνακωχῆς---ἐγένεσθε] Ὁ βίοι: 
ΠΟΨΘΙ 80 ΤΠἸΟἢ ἃ8. 1Π {τιιοθ.᾽ Διὰ 

ἀθποίθβ {Π6 οἰΓουτ βία 68 Δοσοιηρδην- 
ἴηρ {πὸ δοίίοη ΟΥ̓ βἰ [πα] ἢ ΒΡΟΚθη οἵ; 

ΟΥ ΤΊΟΓΘ σοΘηθΓΆ]ν, Ὑ Παΐου Ὁ 18 Ἰηΐοῦς 
μοβοὰ θοίννθοη της θορὶπηϊηρ ἀπ οπά 
οἵ δὴ δοίΐοῃ, "6 ὁ {π6 ᾿Ἰηβιγαιηθηΐ, μ6 

ΘΌΠ6 {Πτοὰρἢ Ὀδΐοτα {Π6 {πἰπρ οὰπ 6 
ἄοπ6, ΟΥ Ὀ6 ἴδ ΒΤ Ρ]Ὺ [ἢ ΟἸΓΟΙΠΙΒίΔΠΟαΒ 
ΔΟΘΟΙΠΡΔΏΥ]Πρ᾽ ἴδ. (ὐΟΙΠΡΆΓΘ ΤΙἂΚ τὺ τῆς 
ἐλθεῖν διὰ μάχης τινί. 1. τΊ, 1. δὲ ἀσφα, 
λείας τὰς πόλεις ᾧκουν. 73» 2: δι 
ὄχλου ἔσται. 158, 3. δι ἐλαχίστης βου- 
λῆς. 11. δῖ, 4. διὰ φυλακῆς ἔχοντες. 
ΙΝ, 20, 2. διὰ προφυλακῆς ἀριστοποι- 
εἶσθαι, ἃ ΤΠΔΠΥ 51 ΠῚ} ΡΒΒαρΈΒ. 

11. δίχα ἐψηφισμένων, εἰ χρὴ αὐτοῖς 
ἀμύνειν) ““ Βεϊηρ αἸνΙαοα ἴῃ {Π6}Γ νοῦθβ 
“ ΡΟΠ με ααρβίϊοη οἵ δβϑβιβύϊηρ {Πθῖὴ 
“ ῸΣ 0. 

14. φανεῖται καὶ ἃ τῶν ὑμετέρων κ.τ.λ.} 
“Πθγο νν}}} θ6 ἔοι ἂπ θα 18] ΠιΙ ΠῚ 6. 
“ΟΥ̓ γΟᾺῸΓ 4}1}168 ψὴῸ Ψ}}}} σοιηθ ΟΥΕΥΓ 
“ΤΟ Β, 



ἘΠΡΕΙΡΑΦΗΣ ΑΙ. 1 Χ1, 45. δῦ 

ἈΤΉΗΕΝΒ. Α.6. 433. ΟἸντΡ. 86. 4. 

- (ς “ ΄ ΑΔ 3 » 7 

Απᾷ νου! ΡῈ δπ υπ- (6 γζριτος τοιάνδε, ἣν οὐκ ἐχθροὶ ὄντες ὥστε 
Εταίθα] σϑίιτη ἴῸΓ θ6- 

΄ὔ » 3 ῳ “ 

“ βλάπτειν, οὐδ᾽ αὖ φίλοι ὡστ᾽ ἐπιχρῆσθαι, ΠΘΗΐβ ἔΟΓ ΠΟΥ͂Ν σΟΠοΓ- 

Τοάᾶ οἢ ΑἰΠ6η5 ὈΓγ {Π8 ςς » ὃ θῃ « ΄σ » “ “ Α 

Υτος ἘΠῚ ἀντιδοθῆναι ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι φαμὲν 
“ “ Ν “ “ 4 

“ χρῆναι. νεῶν γὰρ μακρῶν σπανίσαντές ποτε πρὸς τὸν 32 
“- ΟΝ Ν Ν ΄ ἣν 

5.“ Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ πόλεμον παρὰ Κορινθίων 
ςς ΒΩ “-“ » Ξ' τ ςΝ « » ἰ “ Ν « ΕῚ 

εἴκοσι ναῦς ἐλάβετε; καὶ ἢ εὐεργεσία αὕτη τε καὶ ἢ ἐς 
7 Ν ΓΝ ΤΣ ,ὔ » Ζ᾿ κ - 

“ Σαμίους, τὸ δι’ ἡμᾶς [Πελοποννησίους αὐτοῖς μὴ βοηθῆσαι, 
ςς ὔ ἘΠ᾿ τοὶ Αἱ “ Α Ι ΄ 7 λ 

παρέσχεν ὑμῖν Αἰγινητῶν μὲν ἐπικράτησιν Σαμίων δε 
΄, Ν » - ,ὔ ὔὕ - 7 

ἐς κόλασιν, καὶ ἐν καιροῖς τοιούτοις ἐγένετο οἷς μάλιστα 
Ε πν πν Ν Χ Χ ΄ὔ ἌΡ “ ΄ 

ἄνθρωποι ἐπ᾽ ἐχθροὺς τοὺς σφετέρους ἰοντες τῶν πάντων 
{ς » 7 Ἷ 5 Ἁ ΧἉ “ ,ὔ Ἁ « “ Ἂς 

ἀπερίοπτοί εἰσι παρὰ τὸ νικᾷν. φίλον τε γὰρ ἡγοῦνται τον 3 
ς- “ ΄“ δ Ν , » ᾿ 53 ΄, , ΧΝ 

ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ πρότερον ἐχθρὸς ἡ, πολέμιον τε τὸν 
ξεν 3 ’ Ἂ Ν᾽: ΄, λ Ἃ » Ν Ν Χ 5 - 

ἀντιστάντα, ἣν καὶ τύχῃ φίλος ὧν, ἐπεὶ καὶ τὰ οἰκεία 

ΧΙ]. ὧν 
» 4 Ν ’ὔ Γ Ν 

ἐνθυμηθέντες καὶ νεώτερος τις παρὰ πρε- 

ςς ΄“ 6 ΄ σ “ κοι ν, 

χέιρον τιῦσενται φιλονεικίας ενεκὰ Τῆς αυτικα. 

15 ΝοΥ οὐρῃῦ {π6 ΑἰΠ6- 

ΠΪΔΠΒ ἴο γγονϊθ ἃ- β ,ὕ ἔπ θὰ ᾽ , - ε ΄ 
ἘΠῚ πὸ ποπιππσπὸ σ ὑυτερου αὐτὰ μα ων ἀξιούτω τοις Ομοιοις 

ἀδηροΥ οὗ ἃ ΜᾺΓ 1 
ς α ᾿ ΄ Ν Ν 7 [ ᾿ 

ἡμᾶς ἀμύνεσθαι, καὶ μὴ νομίσῃ δίκαια μεν 

Ἂν 

ΙΟ. παντων 
ἘΟΣ 

11. περι 1. 
ἊΣ ν ΝῚ 

15. αὑτα παρα 
Ψ 

νομίσοι 6. 

4. πρὸ Ὁ. τὸν] τῶν Α.Ο.6. 6. ἡ] οπι. Ῥ. 7. πελοποννησίοις Ἐ'. 
ΑΙΒΙΒΕΉ.ΝΝ ἔρ.ἢ. Ρορρο. (οε}1. ΒεΕκκ. Ο. οἵ νυ]!ρο ἁπάντων. 
12. ἢ] ἦν (.6. 12. τύχοι α. 14. τίθεται ο. φιλονικίας Ἐὶ. 
πρεσβ. α.1,.0.Ρ. 17. ἀμύνασθαι Ὁ. ἀμείβεσθαι 1,.0.Ρ.6.. 

““ ξεγγθᾶ ὍΥ οἴπουβ οὰΠ Οὐἐνγοὶρῖι {Π|6 
ἐς 56η86 ΟὗἉ [ΠΕ]. δοίτια] Ορροβιίοη." 

17. ἀμύνεσθαι) ᾿Αμύνειν, ἔο τυαγα ΟΥ̓ 
Κθορ ο΄. ᾿Αμύνειν τινί, ἰο τῃυαγα Ο[ ΓῸΥ 
απ ΟἼ6, Ἶ. 6. ἰο ἀοίθπα οΥ Π6ΙΡ ΐπη. 
Ήδποθ ἀμύνειν, ν»] ἢ ἃ ἀαἴϊνθ σαβθ [0]- 
Ἰοννῖπηρ,, 15 ἅΙνναυβ, ἐο αἰαὶ οΥ' Ποΐρ. ᾿Αμύ- 
νεσθαι, ἴῃ ἴπ6 τη! 16 νοῖϊοθ, 15, ἔο τυαγὰ 
ΟΠ ἤτοι οποβοί, ἰ. 6. ἴο ἀοἴθηα ομββεὶῖ; 
ἀπ ἢ ἀῃ δοοιβαῦδνα [Ο]]Ονηρ, [ἴ 

2. οὐδ᾽ αὖ φίλοι ὥστ' ἐπιχρῆσθαι] 
᾿Επιχρῆσθαι 5ἰσηῖβοβ, “ΤῸ Πᾶν τηπίπια] 
“ ἀηα ἔγθθ Ἰῃίθυσογβ6 ὙΥ] Δ ΠΥ ΟΠ6.᾽ 
Οοπιρ. Ηεοτγοάοί. 111. 99, 3. ΤΠΘ 56η86 
{πογοΐοτθ 18, “ΝΟΥ γϑῦ οἢ. 5110 ἢ [θυτη5 
““ οἱ {ΘΠ Βῃ]ρ, ἃ5 ἴο ργείεπα ἴοὺ ΔΗΥ͂ 
“« ἨΔὈΪτ4] ἰπίθσοπαηρα οἵ ΚΙΠαάΠΘβ868 
“ΨῈ γοιι.᾽ἢ 

5. παρὰ---ἐλάβετε] ὅε6 Ἠετοσοί. ΥἹ. 
80, 2. 

11. παρὰ τὸ νικᾶν] “ἘῸΓ [Π6 58 Κ6 οὗ 
““ ροπαποιϊηρ." Οὐμηρ. 1. 141, 9. ἀπὰ 
1Π6 ποΐεββ ὕΠπετβ. 

18. ἐπεὶ καὶ τὰ οἰκεῖα κ. τ. Χ.] ΤῊΙΒ 15 ἃ 
ΓαυΠοῦ Ῥτοοῦ Πονὺν Θηττοὶν {πὸ ὉπουρὩΐ 
οὗ νἱοΐογυ Θῆρτοββθβ ἔποη. ““ ΕῸΓ {Π6Ὺ 
ἐς ρνθῇ Ιηϊβιηδπᾶρθ {Π6]Γ ΟΥ̓ ὉΠ Δ]ΓΒ 
““ ουΐ οὗ {Πεὶγ ἱπηπηθαϊαΐθ Ἰηΐθγοδῦ ἴῃ [ἢ 6 
ςς ρρηΐοβῦ ; Πονν {116 πο πὶ οδπ 1 Ὀ6 δχ- 
““ μβοΐβα {πᾶΐ ΔΠΥ [ΟΥΠΊΘΓ ΒΘ 1668. Θ0Π- 

ΒΙρσῆθ5. ἐοὸ χοροὶ οὐ τυατὰ ΟΠ} αηῷ οπε᾽ 8 
αἰΐαοκε. Ἐτοπὶ {6 ης68 ἰΐ 511468 Ἰηῖο {Π6 
56η86 οὗ γευοησίη ; πα ἀραὶη ἔγοιη γο- 
νϑηρίηρ ἴδ ΘΟΠΊ65. σΘΏΘΓΆΪν το Πᾶν Π6 
πηραηϊηρ; οἵ τοχιλ νη, τι 18 ἀρ ρ] θα τὸ 
τοίαγπὶηρ ρσοοα ἃ5. ν}6}}] ἃ5. θυ]. (οπη- 
Ρᾶ͵Θ 1. η8, 4.ὄ 1Ν΄. 63, 2. 

ἀμύνεσθαι) ᾿Αμύνασθαι. Θουκυδίδης 
μὲν ἀντὶ τοῦ ἀμείβεσθαι. δ αἸ68. 



δ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΗΕΝΒ. Α.6. 433. ΟἸνΙΩΡ. 86. 4. 

΄ Ἁ , 

Ῥοϊοροποοις ὈΥ οι. “6 γάδε λέγεσθαι, ξύμφορα δε, εἰ πολεμήσει, 
ταϊξεϊησ ἂπ ἱπππηραϊαίθ Ξ , κι - 9 -ν», 

2. τοὶ οεγηϊμεθοα «ς ἄλλα εἶναι. τό τε γὰρ ξυμφέρον ἐν ᾧ ἂν τις 
ς ΕῚ ’ Γ᾿ ’ὔ ᾿ ΄΄ Ν Ν ᾿ ΄ 

ἐλάχιστα ἁμαρτανῃ μάλιστα ἐπεται, καὶ τὸ μέλλον τοῦ 
Ὁ “-“ ι 4 ΄- ω ᾽ ω 

“ πολέμου, ᾧ φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυραῖοι κελεύουσιν ἀδικεῖν, 
» ΄- ἿΝ “-“ » 37 » Ψ, » ΄ 

“ ἐν ἀφανεῖ ἔτι κεῖται, καὶ οὐκ ἄξιον ἐπαρθέντας αὐτῷ 5 
» 3, Ν ᾽ " Ν Ζ 

“ φανερὰν ἔχθραν ἤδη καὶ οὐ μέλλουσαν πρὸς Κορινθίους 
« ΄ “ Ν᾽ τε Ψ, ΄ ὃ Ν Μ “4 

κτήσασθαι, τῆς δὲ ὑπαρχούσης πρότερον διὰ Μεγαρέας 
« ΄ ΄“ « ω “ « ΗΝ , ᾿Α 

“ ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον" ἢ γὰρ τελευταια χάρις 
ςς ἊΝ 4 “Ὁ » ΄ ἥν, ὃ , -“ 4 ΝΝ 

καιρὸν ἔχουσα, κἂν ἐλάσσων ἧ, δύναται μεῖζον ἔγκλημα 
- ᾿ “ ΄“ Ἂ, ΄ Ψ 

“ λῦσαι. μηδ᾽ ὅτι ναυτικοῦ ξυμμαχίαν μεγάλην διδόασι, το 
ςς 7 Ε] ’, ΄- Ἁ Ν 3 ΄σ ΧΝ « Ἄ » 

τούτῳ ἐφέλκεσθε' τὸ γὰρ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρω- 
͵, Ἃ “ ΄σ » ΄ Ν ΄ 

“ τέρα δύναμις ἢ τῷ αὐτίκα φανερῷ ἐπαρθέντας διὰ κινδύνων 
Ν ’ὔ 5) ΄σ Ἂ Ἂ - » 

“τὸ πλέον ἔχειν. ΧΙ,Π]7|. ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες οἷς ἐν 
γι. “ “ ᾽ ἊΝ 

ὙΡΊΜο, πουὰ νὸ τὼ (ἐς τῇ Λακεδαίμονι αὐτοὶ προείπομεν, τοὺς σφε- 
{π6 οηᾶ ἱπιροὶἶο, ἃ8 “ , ἘΑφῊΣ Ἢ ᾿ς 

Ὑ6]1 85 ὉΠ στα ΘΓ], ( τεροὺυς ξυμμάχους αὐτὸν τινᾶ κολάζειν, νυν τῇ 

ε ΡΝ Ν ΕΣ “ ΄, τς Χ -“ ε ΄, 

“ἐ παρ᾽ ὑμῶν τὸ αὐτο ἀξιοῦμεν κομίζεσθαι, καὶ μὴ τῇ ἡμετέρᾳ 
« 7, 9 7 Ἐπ Ὲ 7, Ἐς εὖνΝ ΄ ἣν , 5») 

2““ψήφῳ ὠφεληθέντας τῇ ὑμετέρᾳ ἡμᾶς βλάψαι. τὸ δ᾽ ἴσον 
ΕΣ “ ΄- “ φ ὉΝ ἊΝ 5 Ὁ 

“ς ἀνταπόδοτε, γνόντες τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρὸν ἐν ᾧ 
ο ε “- ΄ ΟΥ̓ Ὁ Ν ᾽ ῇ Ν 

83.“ ὅ τε ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ὁ ἀντιστὰς ἐχθρος. καὶ 
,ὔ ͵ ἣν Δ ᾿ - ΄- 

“ Κερκυραίους τούσδε μήτε ξυμμάχους δέχεσθε βίᾳ ἡμῶν, 20 
΄ Ψ 3 ΄- ΄“- Υ, ΄“ Ἁ 

ἐς μήτε ἀμύνετε αὐτοῖς ἀδικοῦσι. καὶ τάδε ποιοῦντες τὰ 
ς Ἷ ,ὔ ὃ ’ὔ Ν Ἂ 3) λε ͵ θ ρου ἂν 

προσήκοντα τε δράσετε καὶ τὰ ἄριστα βουλεύσεσθε υμῖν 

“ αὐτοῖς." '"Γοιαῦτα δὲ καὶ οἱ ἸΚορίνθιοι εἶπον. 

Ι. ταῦτα σ. 4. ἁμαρτάνῃ ΔΙΟΉ ΤΟΚΟΝΝ. 6.1. Β. Βοοπα μαρϑαῦ πῃ νυ]σὰ- 
[πὸ ἁμαρτάνοι, ΠΟῚ Ἰἰαποῖ. ἁμαρτάνῃ Ἠδδοϊ. ῬορΡρο. (ἀο6}16ν. ΒθκΙς. 4. οἱ 
κερκ. Κὶ. 11. ἐφέλκεσθαι Ἰὰ.α. ἰσχυροτέρα (ἃ. ἰσχυρωτέρα Υ. 12. τὸ 1. 
φανερῶς Ῥ.Θ. 14. τῇ] οπι. 1,..0. 15. αὐτῶν Κ΄. τινα] οτη. Ργ. ἃ. ΒΕΚκ. 
τινα κολ.] κολ. τινα Ο.α.Κ.1..0.Ρ.8.4.6. τ6. τὸ αὐτὸ παρ. ὑμ. «6. μὴ] 
οἵη. ΚΗ. 18, τοῦτον εἶναι τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἔ. τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι καιρὸν Ἡ. 
10. καὶ κερκ.Ἷ καὶ οἴη. 6.6. 20. τε ιιοα ροϑβύ κερκ. μαρθηῦ Ο. (ὦ. ομηΪδὶ οὐπη 
Α.Β.Ε. 6.1 5.ἢ. ΒΕΚΚ. δὲ Ὴ ΚιαΟν. τούτους Ὁ. δέχεσθε Α.Β.ΟΙΗ.ν. 
Πδδοὶς. Ρορρο. (106}1. Βεκὶ. δέχοισθε 6. δέχεσθαι Τὶ. (ἃ. οὖ νυ]ρὸ δέχησθε. 
21. ἀμύνετε Δ. 1,1, Ἡ κοῖς, Ῥορρο. (ἀοο]]ου. Βοκὶς. ἀμύνοιτε 6, Β.Ε. οὔ νι]ρὸ 
ἀμύνητε. 22. τε] οἵη. Κ΄ . δράσαιτε Τὰ. βουλεύεσθε Β. ἐν ὑμῖν α.1. 
ΚΙΙ.Μ.0.". 28. δη ἃ. [ογίαββθ σουγ. 

8, ὑποψίας} (οτηραῖο 1. 103, 4, 5. “ ροπηθ Πἔ βαθ]θοῖβ ἴον [Π6 ΔΡΡ] σα οη 
13. περιπεπτωκότες οἷς ἐν τῇ Λακ. προ- “οἵ {πᾶὶ ρυϊποῖρ]θ ψ]ο ν᾿ Ὀοίογθ 

εἰπομεν) “ΟἾΓΒΟΙνο8. Ππανὶηρ ποὺν Ὀ6- “ ἀνοννὰ αὖ 1,ἀοραπιοη.᾽ 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 45--45. δὴ 

ἈΑΤΉΕΝΒΞ, Α.Ο. 439, ΟἸγΙΩΡ. 87.1. 

υ Ἂ “ Ν 5 ᾿ ᾽ὔ ΧΙΙ͂Ν. Αθηναῖοι δὲ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων, γενομένης 
ἈΝ 5 , κ ᾿ , 3. κ΄ Τὰ - , καὶ δὶς ἐκκλησίας, τῇ μὲν τ οὐχ ἧσσον τῶν τορε τἢ 

ΑΠΟΥ Πρατῖπρ {Π6858 Ππ ἄντὸ τοὺς λόγους, ἐν δὲ τῇ ὑπτεος 
ΒΡΘΘΟΠοΒ, ὅπ6 ΑὐΠρηϊ- 

85 ΠΠΆΙΠΥ ΤΌΒΟΪνΘ Οἢ 
« - Ἷξ “ Ἂν » Χ » ἈΝ 

5. “οποϊαδϊη 8 ἀοίθπβῖνο σγρέῃσασθαι ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ 
ἉΠΠΔΠο6. ]ἢ {π6 Οοτ- 

Ν᾽ 7 ππέρτης φίλους νομίζειν (εἰ γὰρ ἐπὶ Κόρινθον ἐκέλευον 

μετέγνωσαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μὲν μὴ 

ς ΄- “ ᾽ν “ΔΟ ΕῚ ΄“΄ ΄ σφίσιν οἱ Κερκυραῖοι ξυμπλεῖν, ἐλύοντ᾽ ἂν αὐτοῖς αἱ πρὸς 
΄ Ν ᾽ , Δ .9 “ “ » Πελοποννησίους σπονδαὶ), ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο τῇ ἀλ- 

7 ΄ "2, Ζ ΟΝ ΄ δ Ν λήλων βοηθεῖν, ἐὰν τις ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ ἢ ᾿Αθήνας ἢ τοὺς 
,ὔ ’΄ 5ὰ ἡ ἣν « Ν 7 , τοτούτων ξυμμάχους. ἐδόκει γὰρ ὁ πρὸς Πελοποννησίους πό- 2 

Ν ἃ Υ » “ Ν Χ ΄ὔ » ΄ λεμὸς καὶ ὡς ἐσεσθαι αὐτοῖς, καὶ τὴν Κέρκυραν ἐβούλοντο 
Ἁ ’ὔ , Ἂν Ἷὕ “ μὴ προέσθαι Κορινθίοις ναυτικὸν ἔχουσαν τοσοῦτον, ξυγ- 

“ δ. ὦ ἀ 5 Ν 39 2 Ὡ“ 3 ,ὔ κρούειν δὲ ὅτι μάλιστα αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἵνα ἀσθενεστέροις 
οὶ 5 ᾽’ὔ “ 3, οὖσιν, ἣν τι δέῃ, Κορινθίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ναυτικὸν 

327 » ΄ ΄-“ “ Ἁ ΄- ΕῚ ͵ τιδέχουσιν ἐς πόλεμον καθιστῶνται. ἅμα δὲ τῆς τε ᾿Ιταλίας 3 
Ἂς Ἢ “-“ ᾽ 7 » “ « “-“ 5 ΄ καὶ Σικελίας καλῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς ἡ νῆσος ἐν παράπλῳ 

κεῖσθαι. 
’ Ν ,) 3 “ Ν “ ΧΙ. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς Κερκυραίους 

΄ “- ΄ » Χ προσεδέξαντο, καὶ τῶν Κορινθίων ἀπελθόντων οὐ πολὺ 
Απᾶ 5επᾶ ἔβη 8.080 ὦ ΄, - 3: σαν Ἂν ΑΣ 

5 ἘΠ ΠΠπ ὑυστερον δέκα ναὺς αὑτοῖς ἀπέστειλαν βοηθους 

Α.06. 439. 3 ῇ δ τς σοὶ ͵ , ε ͵ 
οἰγωαιρ 7. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμόνιός τε ὁ Κί 

« Ν ἡ « Ε] 

μωνος καὶ Διότιμος ὁ Στρομβίχου καὶ Πρωτέας ὁ Ἔπι- 

1. δὲ ὉΠῚ. ὉΓ. α. 3: ὑστέρᾳ [. 4. μετέγνωσαν μὲν κερκ. θΘ. κερκυραίους ἘΝ. 
συμμαχίαν μὲν Ε. μὲν ξυμμαχίαν Ῥ. μὴ] οἴχῃ. 6.5.ἢ. 8. τῇ] τῷ α. 
11. καὶ ὃς Τ᾿. 12. τοῖς δηΐα Κορ. (; οἸηϊδὶ οαπὶ Α.Β. ΕΒ Ὴ ΝΟΥ͂. ς.6.05.ἢ. ΒΕΚΚ. 
14. δέοι 1 τὰν τοῖς ἄλλοις] ΜΑΙ Ἰΐθγαΐο δυῦοι]ο τοῖς ἄλλοις τοῖς ΒΕΚΚΟΓ. 
21. κίμωνος ΑΟΙᾺΒΉ ΚΟΜΝΟΟΟΝ ἔρ. Ηδδοκ. Ῥορρο. (06]1. ΒΕΚκ. Β. οὖ νυϊροὸ 
κίμμωνος. 22. ὁστρομβίχου ΝΥ. στρομμίχου σ.᾿. στρομβίλου α. 

8. ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο] βαϊιοῦ ““ ἀθηςπι. ΟοΙηΡαῖ Υ. 48, 2. ἀρκεῖν 
ΨΕ]] ΟΌΒΟΓΥ 65, “ ξυμμαχίαν 6586. σοηι8, τὴν ἐπιμαχίαν, ἀλλήλοις βοηθεῖν, ξυνε- 
“οὕ. ΘΟΙΠΡΙ ΘΟ οὐηηϊα 101 οἵ ΔΕΧΙ] ]α πιστρατεύειν δὲ μηδενί. 

““  άογαχη, πᾶ ἀοἰθπ θη 15 Βος 18, πὰ 11. καὶ ὡς ἔσεσθαι αὐτοῖς) ““ΤἼΘΥ 
τ Βοϑθιι8 ΘΟΥαπὰ [)6110 ρϑίθη 15: ἐπι-- “Ἅ{πουρῆς {Παῇ Ἰοὺ {Ππθπὶ ἀο νι μαΐ {Π6Ὺ 
““ μαχίαν δυιΐθτη 6556 Βρθοΐθιη ν6] ἔοτ-ἑ ““ν οὐ] [Πν 5ῃοια Πᾶν ἃ νναρ.᾽ Καὶ 
“’ τῃδτη, αἰια81 ἐπιβοήθειαν, σΟΠΠἸΠἸΙΟΠοη ὡς τηθᾶηβ, “ ἔνρη 1 {πὸν 414 ποί νἱο- 
““ ΟΡΙ8. ἔδγθπᾶθθ οοηΐτα ἱπιριιρηαπίοβ, “" Ἰαΐθ 186 {τραΐγ.᾽" Οοτηραῖο Υ11]. 51, 
“ὯΘΏ ἴδιηθῃ τὖ ὮΙ 5Βἰηΐ Ποβίθβ ἀθίθῃ- 2. ποίβ. 



δ8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΟΟΝΟΥΕΑ. Α.06. 435... ΟἸντΩΡ. 87. 1. 

΄ ΝΞ ᾿ Ὁ Ὁ τἐν Χ - , Ἃ ᾿ 
2 κλέους. ΖΤΡροΟΞΕΙ͂ΤΟΝν δὲ αὐτοις μὴ ναυμᾶχειν Κορινθίοις, ὯΨ μὴ 

» ’ὔ ΄ ᾿, » , Ω “- 

ἐπὶ Κέρκυραν πλέωσι καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν, ἢ ἐς τῶν 
» , -“ εἿ “ ᾿ ΄ “ 

8 ἐκείνων τε χωρίων: οὕτω δὲ κωλύειν κατὰ δύναμιν. προεῖπον 
Ἢ Ρ- - κ 7 “ ᾿ ΄ . κ κ ΡΞ 

“δὲ ταῦτα τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς. αἱ μὲν δὴ νῆες 
» “ ᾽ ᾿ ΄ 

ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Κέρκυραν. 8 
" ΄ Ν ΄ » Χ » “ ,ὔ 

ΧΙΥΙΊ. Οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς παρεσκεύαστο, 
» δίκα Χ ᾿ς Ν ΄ Ν ε ΄ 

ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. 

ἦσαν δὲ λείων μὲν δέκα, Μεγαρέων δὲ δώ- 2 Μρδηΐζίπιθ {Π6 Οοτη- 

ἐπ η5 δηαἃ {Π6 1. 811165 
δεκα καὶ Λευκαδίων δέκα, ᾿Αμπρακιωτῶν δὲ 5811 ἀραϊηδ ΟΟγοντα 

ἢ 1560 ΞῃϊρΡ8, δηὰ ἢχ Ν Ν "7 Ἂς ἐᾺΝ » , » σ 

ἕπτα και εικοσι Και Ανακτορίων μία, αὐτῶν τὸ 
{ΠΡ ῚΓ ΠΑΥΔῚ ΟϑΙΡ δὺ 

Ν Ἢ 3 ῇ Ν Ν ’ὔ 

ΟἸἱπιοτίατα, δὲ Κορινθίων ἐνενήκοντα" στρατηγοὶ δὲ τούτων 
5 κ᾿ Ν κ ΄ « ον. πε 
ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων, Κορινθίων δὲ ἔΞενο- 

« » , ’ὔ ΄ Χ ᾿ ’ 

8 κλείδης ὁ Εὐθυκλέους πέμπτος αὐτός. ἐπειδὴ δὲ προσέμιξαν 
“- Ν Κέ » ΄ 3. τ ΝΦ Δ (ὃ λέ ε ΄ 

τῇ κατὰ Κέρκυραν ἠπείρῳ ἀπὸ Λευκάδος πλέοντες, ὁρμί- 
᾽ Ψ. “-“ 7 “ 

4ζονται ἐς Χειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος γῆς. 
΄“ “ Ε Ἂ ’ “ ᾿» 

καὶ πόλις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ θαλάσσης ἐν τῇ Ἐλαιαάτιδι 
΄ Ε Ν ᾽ ᾿ ΄ 

5τῆς Θεσπρωτίδος ᾿Εφύρη. ἔξεισι δὲ παρ᾽ αὐτὴν ᾿Αχερουσία 
᾿ οὐ “ ΚΖ 

διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτίδος ᾿Αχέρων 

ΒΩ Ἁ Χ 

ἐστι δὲ λιμὴν, 

’ 

λίμνη ἐς θάλασσαν" 
Χ σφ » ΄ὔ ᾽ 5» Ν 5» ΕῚ Φ Ν Ἂς » ͵ 

ποταμὸς ῥέων ἐσβάλλει ἐς αὑτὴν, αῷ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν 
"ὕ ς “κ- ᾿Ὶ Ν 7 Ἂν « ͵ Ν , 

6 ἔχει. ῥεῖ δὲ καὶ Θύαμις ποταμὸς, ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα 2ο 

2. μέλλουσιν ΔΑ.Β.Ἐ. ἢ. 
Βεκκ. Ε΄ δὲ νυ]σο χωρίον. 
μὲν ἃ... δὲ] οἴῃ. Β. δὴ Υ. 

3. χωρίων Α.Β.Ο.ΕΗ ἢ ρ.Ἡ. ἽΝ Ῥορρο. ὔοβ ον. 
4. λύειν) κωλύειν ἴ,. 5. τὴν] οἵη. Κι. 8. δὲ] 

το. ἀνακτόρων Κα.ἅ. 11. ἐνενήκοντα Α.Β.Ο. 
ΒΗ ρ.. Ῥορρο. (οα]]οσ. ΒΚ. οἱ Ἰηῖγα Ψ111..44, 2. Α.Β.Ε. Η.ἃ.6.5.., να]ρὸ 
ἐννενήκοντα. ὥϊο ἐνακοσίων Κ΄. 12,1. Η.ΙΚ; ἐνενηκοστῷ 1Π1. 68, γ. Α.Β.Ἐ.Η.ς.ρ. 
ἢ.1; ἔνατον ΤΥ. 133, 3. Α.Ε.Η. (ἔνατον Β. ) οἱ ΙΝ. 125. Α.Ε.Η..ἢ. (οὰπι ἀβρεῦοὸ 116- 
Ττὰπιὶ ΒῚὴ; ἐνάτῳ 1]. 11, 4. Α.Β.Ε.Η..1; ἐναταῖοι 11. 40, ὴ. .ΟΟΙΒ Ἢ 1(.1..0.}.ο1- 
12. καὶ} οτη. ἢ.1. 12. ἐπεὶ 1... συνέμιξαν ρ. τύ. ὑπὲρ] ἐπ᾽ α.1..0..Ὁ. 
αὐτῶν ες. ἐλεάτιδι Ν᾽ .ο.[, ἐλαιώτιδι ἃ.1. ἐλειώτιδι Καὶ. 17. ἐφυρηι Εἰ. ἐξίησι 
Ον.1,..0.Ὁ.}0.6. τ. ΔΑγήσαϊατη ἀπο θάλασσαν οτδὶ οαπὶ Α. ΒΟ. Ια. ΗΝ. 
σι, ρ.ἢ. Βοκκ. Πδδοὶς. Ρορρ. 06ε]]. 10. ἐς] οτῃ. ἃ. τὴν αὐτὴν ἃ. 

2. ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων) “ΑἿΥ λαίας, πθτη τηριηογαΐ Ῥίο]θτηθιιβ] οἱ- 
“οἵ τὴ6 μ᾽ασθβ Ὀοϊοηρσίηρσ ἴ0 {Π6π|.᾽ἢἢ 
ΤηΘ. ἀτγίοῖο θοϊοπρα τῸ χωρίων, [Ὁ οἱ 
ἐκεῖνοι 15 οἵ σοιγβο ποὶ ἄτροϊς, 

ι6. ἐν τῇ ἐὰν λει Αυϊ ῬΆΤΒ. ΔΡΤῚ 

ῬΒΘΕργοιῖςοὶ ᾿Ελαιάτις νοσαβαΐιιγ, [{0γ- 
88 η, αὐ ΠΟ) οἶς ΠΑ] ππθυ8. ἃ ροσῖα ᾽Ἐ- 

75 Τατηθη σϑὶ Πα]]1πῈ ἀιιοίογθπλ Πα )60 : 
απ ᾿Ελειάτιδι ΒοΓΙθΘηπτη, οὐ βρηϊῆ- 
οαδ10 ΕΡΗγγαπα 1Π ῬΑ] αΒΕΥῚ ἸΟΘῸ Β1{8Π|, 
αὖ αἰδεϊπρτιιαΐτ ἃ οεοίθυβ, αθ ΘΟ θπηὶ 
ΠΟΙ.Ϊη6 νΟοΑθαπίαγ. ΠΕ ῬΟΚΊ. 



ΞΥΎΡΡΡΆΨΦΕΙΞ, Ἂτ 1..26:-..8. 
ΟΟΝΟΥΝΑ. Α. Ὁ. 432. ΟἸνΩΡ. 87. 1. 

Ν “ - » Ν ἘΠ ἂν ᾽ 7ὔ Ν » . 

καὶ Κεστρίνην, ὧν ἐντὸς ἡ ἄκρα ἀνέχει τὸ Χειμέριον. οἱ μεν 

δ9 

53 7ὕ ΄“ » ,ὕ 5 “ « , ΄ -: 

οὖν ἹΚορίνθιοι τῆς ἠπείρου ἐνταῦθα ὁρμίζονταί τε καὶ στρα- 
5 ΄ « “ «ε 3, 

τόπεδον ἐποιήσαντο. ΧΙΨΊΠΙ. οἱ δὲ Κερκυραῖοι ὡς ἤσθοντο 

ΤΗο Οοτογταδης πὰ αὐτοὺς προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα καὶ 
Αἰποπΐαπβ, τὶ 1Φ0 

5ῃ105, βίϑίοη {ῃθπη- 

ΒΘΙγ65 δὲ οπθ οὗ {ῃ6 

ἑκατὸν ναῦς, ὧν ἦρχε Μεικιάδης καὶ Αἰσιμίδης 

ὺἡ Εύρύβατος, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν μιᾷ τῶν 
Ξυθοίδα βία πμ 5 ἴο οΡ- Καὶ ἐγ υ ᾽ Ψ [Ὁ έ 

ῬΟΒ6 {πριη. νήσων αἱ καλοῦνται Σύβοτα καὶ αἱ ᾿Αττικαὶ 

δέκα παρῆσαν. ἐπὶ δὲ τῇ Λευκίμμῃ αὐτοῖς τῷ ἀκρωτηρίῳ ὃ 

πεζὸς ἦν, καὶ Ζακυνθίων χίλιοι ὁπλῖται βεβοηθηκότες. ἦσαν 3 

τοδὲ καὶ τοῖς Κορινθίοις ἐν τῇ ἠπείρῳ πολλοὶ τῶν βαρβάρων 

παραβεβοηθηκότες" οἱ γὰρ ταύτῃ ἠπειρῶται ἀεί ποτε αὐτοῖς 

φίλοι εἰσίν. 
, , “ ε ΡΝ 7, ΓΝ 

ΒΟΙΩ εἶδος γτόρατο τος θίοις, λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο 
δοίίοη. 

ΧΙ ΤΠ]: ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς κοριν - 

« 3:. ἢ , 53:. οὖν “ , ΝΝ 
ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Χειμερίου νυκτος, 

ΝΣ τ, Ψ Ὰ - δὰ “ Ἷ - 

ιϑ καὶ ἅμα ἕῳ πλέοντες καθορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων ναὺς 
Ψ, “ 7 Ν - ᾽ 7 

μετεώρους τε καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. ὡς δὲ κατεῖδον ἀλλη- 2 
» ͵7ὔ Ἁ ἊΝ ἣν Ρ 4 

λους, ἀντιπαρετάσσοντο. ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας ἱκερκυραιων 3 μ 

5. μικιάδης Ἐ.Κ.Η. μηκιάδης «. 7. ΑὐπΠσα] τη 
δηΐθ ἀττικαὶ ΟΤη. 6. 8. λευκίμμῃ ΒΟΈΟΝ ς ἔρ.ἢ. Ρορρο. (0611. ντ]ρο, οἵ 
Βοκκ. Λευκίμνῃ. 9. βεβοηκότες Ὁ. το. ἐν τῇ ἠπείρῳ] οτι. 1,..0.". 
11. αὐτοῖς φίλοι Α.Β.Ὲ ΒΝ... ρ.ἢ. Ῥορρο. θοὸν. Οὐ. οἵ νυ]ρο φίλοι αὐτοῖς. 
Τ2. δὲ] καὶ Ἐ- 14. ὡς] οἵη. ΝΙ͂Νν. ναυμαχίαν Α.Β.. ΕΝ Ὴ. ΟΟΝ.ς.ἔρ.ἢ. ΒΕΚΚ. 
Ηδδοκ. Ῥορρο. (σο6]]6γ. ἐθίθεὶ ᾿πίο 4ὰ05 (Ὁ. ναυμαχίᾳ. 15. ἕῳ] ἔσω Ε.Ο.Ρ. 
τῶν] οἵη. Ο.α.Κ.1,.0.Ρ.6.ἀ.6. τύ. μετεώρους Τθα. ρ΄. τε] οἵη. (. 
1. ἀντεπαρετάσσοντο (ὐ. ἀντιπαρετάσσοντο Β6Κκ. 

1. ἡ ἄκρα] οτη. Ε.1,. 

Ι. ὧν ἐντὸς κι τ. λ.1 ΤῊΘ 56 η86. ΒΘΘΙΠΒ 
ἴο Β6 {Παΐ {πΠ6 ροϊπί οἵ (ΒΙ ΠΠΘ Πτ1Π ννὰ8 
Ῥεΐννθθη (ῃ6 Ασποσομ ἃηα Ἵν ΔΠῚ15 
Τῖνουβ. Τὴ ΤἬνδΙηΙΒ, Π6 ὈΟΙΠΠΔΓΥ 
Ῥδύτνθοη Τ᾿ μοβρτοίϊα ἀπ (ὑθβίγι πο, 15 [Πτι8 
ποϊοθα ὈγΥ Ραιιβδηϊαβ, ἰ. 11. Κεστρίνος 
τὴν ὑπὲρ Θύαμιν ποταμὸν χώραν ἔσχε. 
ΡΙΙΩΥ 4180 Βρθᾶῖκβ οἵ ἃ ἴον 68]166 (6- 
βίσια, ΔπΠα {Π6η οὗ [πὸ ΓΠΠγΔΠΉΪΒ, ἃ ΤΊΝΘΓ 
οἵ ΓΒΘβρσοίϊα ; 85 1{ 10 γνεσθ {Π6 που Γη 
Ῥουπάατν οἵ Τπεβργοῖία. Ηϊβῦ. Ναῖΐῖ. 
ΙΝ. τ. Τῇδ ροϊηΐ οἵ (ΒΙΠπουῖτιπη 566 ΠῚ8 
ἴο θ6 αΙβεπηριβηθα Ὀγν “μον 41465 ἔγομη 
[Π6 ροτί οἵ ΟΠ πηθσιττη ; νυν Ὠ]Ο ἢ Ἰαβῦ 15 
ἈΡΡΑΓΘΠν {Π6 ““ ΕΥοΒἢ Ηδγθουτ,᾽ γλυ- 
κὺς λιμὴν, οἵ δίχαθο. οΥ]αχ 68}}5 [ἢ 

ΕἸώα, ἴον Ἔλεδ, νυν] ἢ 15 1Π6 ρῥγθβεηΐ 
το ]ηρσ, 18. ΘΥΙ ΘΠ ΟΟΥΤρῦ. Η]8 
ννογ8 ἅγρ, ᾿Ἐνταῦθα (.. 6. ἐν τῇ Θεσπρω- 
τίᾳ, ἃ5. ϑου]αχ νυ τθΒ {π6 ψογα,) ἐστὶ 
λιμὴν, ᾧ ὄνομα ᾿Ελαία' εἰς τοῦτον τὸν 
λιμένα ποταμὸς ἐξίησιν ᾿Αχέρων, καὶ 
λίμνη ᾿Αχερουσία, ἐξ ἧς ὁ ᾿Αχέρων ῥεῖ 
πόταμος. 

9. Ζακυνθίων χίλιοι ὁπλῖται] ΝΥ 6 πητιβί 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαῦ {π6 ΟὈΥουτδῃ8 Πα [ογπιθα 
8. 8]Π1|ὰ ποθ ν]ἢ [Πη6 ΖΔοΥπἰαηβ ἀρθοαὺΐ 
[πὸ βᾶτηθ {ἰπ|6ὸ {παῤ {πον βϑηΐ {ΠῸ6]} 
ΘΙΩθΆΒΒΥ [0 Αἴπθη8: [ὉΓ ὋΡ [0 {Παΐ 
Ρογοα {ΠοΥ ἀγθ ἀθβουθοα ἃ5. Βανηρ 
Ῥθθὴ ἴῃ 8]]Π1|ᾶποθ ἢ πὸ σοὶ Ροννεγ. 
566 (ἢ. 31, 2. ΡΟΡΡΟ. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

Α.6. 432. ΟἸνΩΡ. 87. 1. 

00 

ΟΟΝΟΥ ΝΑ, 

΄ “ ΝᾺ 3 ἣν ᾽ “-“ ,ὔ ΄, ’ 

αἱ ᾿Αττικαὶ νῆες, τὸ δὲ ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία τέλη ποιη- 
“ “ Ω 5 “ π ἘΣ - 

σαντες τῶν νεῶν, ὧν ἦρχε τριῶν στρατηγῶν ἑκάστου εἷς. 
“- » ΄, 77 Ἂ Ν τὸ Ἅ 

ϑοὕτω μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο, Κορινθίοις δὲ τὸ μὲν δεξιὸν 
’, « ,ὕ “- ἰδ Ν ἘΞ, Ψ, ὃ Ν 

κέρας αἱ Μεγαρίδες νῆες εἶχον καὶ αἱ Αμπρακιωτιδες, κατὰ 
. 3, , « “ἤ Ξ ὌΨΙ ᾿ 

δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς ἕκαστοι" εὐώνυμον δὲδ 
ε ων Ε “ “ ἊΨ 

κέρας αὐτοὶ οἱ Κορίνθιοι ταῖς ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις 
Χχ Ν “ , 5 

κατὰ τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἶχον. 
κ , Ν 3 Χ Ἀ “ 

πάν ΧΙΙ͂Χ. ξυμμίξαντες. δὲ," ἐπειδὴ Τα δη ΕΠ 
ἜΑΡ, » ΄ - Χ 

του αὐ Ἰαδς ἀροιατος ἑκατέροις ἤρθη, ἐναυμάχουν, πολλοὺς μέν 

ἴοι δι Θουαμμίαης,, ὀγλίτας ἔχοντες ἀμφότεροι ἐπὶ τῶν καταστρω- τὸ 
“ ἂν » ἣς -“ “ 

μάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας τε καὶ ἀκοντιστᾶς, τῷ παλαιῷ 
᾽ ΄ » 7 2 « ᾿ 

Ὡτρόπῳ ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. ἣν τε ἢ ναυμαχία 

χ, τῇ μὲν τέ χ ὁμοί ἕ ᾳ δὲ τὸ πλέον καρτερα, τῇ μὲν τέχνῃ οὐχ ὁμοίως. πεζομαχίῳ 
53 ᾿ Ν Ν ΄, ΕἸ » 3 

ϑπροσφερὴς οὖσα. ἐπειδὴ γὰρ προσβάλλοιεν ἀλλήλοις, οὐ 
. ,ὔ ͵ὔ « ᾽ Ἂ Ν ΕΣ ΄-“ “-“ Ἂν 

ῥᾳδίως ἀπελύοντο ὑπὸ τε πλήθους καὶ ὄχλου τῶν νεῶν, καὶ τ5 
“- 7 4 “ ΄-“ ,ὔ τ , 

μᾶλλόν τι πιστεύοντες τοῖς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις 
᾽ Χ ΄ ἈΝ ,ὔ » 74 « - ον 

ἐς τὴν νίκην, οἱ καταστάντες ἐμάχοντο ἡσυχαζουσῶν τῶν 
ὌΝ. ΄, ΕἸ ᾽ 3 ᾽ ἈΝ ΄“ Ν Θὰ Χ , 

νεῶν" διέκπλοι δ᾽ οὐκ ἦσαν, ἀλλὰ θυμῷ καὶ ῥώμῃ τὸ πλέον 
» ΄ Ἂ ᾽ Γς “-“ Ἢ 5 ἈΝ ΄ 

«ἐναυμάχουν ἢ ἐπιστήμῃ. πανταχῇ μὲν οὖν πολὺς θόρυβος 
Ν ΄, 3 ε “ Ε πε ΓΑ] Ν ΄“ 

καὶ ταραχώδης ἣν ἡ ναυμαχία, ἐν ἡ αἱ ᾿Αττικαὶ νῆες παρα-2ο 
“ ,ὔ Ε ᾽ν , Χ 

γιγνόμεναι τοῖς Κερκυραίοις εἴ πῃ πιέζοιντο, φόβον μεν 

4. αἸΐθυτμη αἷ οπχ. Ο.α.Κ.1,.0.}.α.6. ἡ. καὶ] κατὰ 
1ο. ἔχ. ἀμφ.] ἀμφ. ἔχ. ε. τι τε ὅχαι Κ᾿ ΓΘ ΠΡ Ν- 
κατασκευασμένοι 14. προσβάλοιεν ο. ““προσ- 

4. κορίνθιοι 4. 
11.6.1. καὶ κατὰ ἃ. 
12. κατεσκευασμένοι ἴ,.0. 

“ βάλοιεν τη] 11. ΒΕ Κις. ἀλλήλους Α. 15. δηΐθ πλήθους ΟΥἸΪδὶ ΔΛ Οα] απ 
τῶν] σαὶ ΑΒΗ ΝΙΝ.» ἢ. οἵα. Βοκκ. Ῥορρ. σο6ε]}. 

δ᾽] τε Κα. οἵη. ῶ. 18, δίεκπλοι να. 

οὖν] οἵα. ΟΕ. α.Κ.1,.0..«ς.ἅ.6. 

ΞΌΡἢ. Απίρ, 132. 

8, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἤρθη] (ΟὈΠΊράΓΘ 
ΕΣ ἢ Σ᾽ ὙΤΙ, δὲν 4. Ὑ11]1..085᾽.4. 

14. ἐπειδὴ προσβάλλοιεν) “ὙγΠ6η- 

Δ ον ΘΓ πον Παρροηρα ἰοὸ τη οἡ Ὀοατὰ 
“ὍΠ6. ΔπΠοίμογ. ἡ ΕῸΣ {18 πιδ6 οἵ {Π6 
Ορίαῖνο, 8ὲ66 Μαῖ, αγ, Οἵ, 8. 521. 
Ψε}, 842. ὃ. 

καὶ] τε καὶ Κα. 
καὶ] τε καὶ Ιζ. 10. ἢ] ἢ καὶ ρ. 

20. παραγενόμεναι Ῥ.ἃ.6.1. σαπὶ ὅΟ0Π0]. 

18. διέκπλοι δ᾽ οὐκ ἦσαν] 'ΤἼ6 αϊοορῖι5 
Ὑνὰ5. ἃ ὈγθακΊηρ ΤΠγΟῸρῚ. 0Π6 ΘΠΘΙΠγ Β 
Ἰῖπ6, ἴῃ Οὐο Ὀγ ἃ τὰρὶἃ τὰσγη οἵ {6 
ΝΘΒΒ6] [0 5116 {Π6 Θποιηγ 5 5810 οἡ 18 
5116. ΟΥ̓ βίθυπ, νου ἰδ ννὰβ τηοϑί ἀ6- 
[6 0 61655, πη 50 ἴὸ βἰηκ Ὁ. 5661]. 85. Ὧ- 
δ0, 12.. Ὑ11,. 86} 8.5.4. 704. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, 1. 49, 5ο. ΟἹ 

ΘΟΒΟΥΒΑ. Α. Ο. 435. ΟἸγταρ. 87. 1. 
“ - » , ΄ Ἢ » 3 ΄ ΄ 

παρειχον τοῖς ἐναντίοις, μαχης δὲ οὐκ ἦρχον δεδιότες οἱ 
Ν Χ ΄ “ » , Ἁ Α ΣΝ 

στρατηγοὶ τὴν προρρησιν τῶν ᾿Αθηναίων. μάλιστα δὲ τὸϑ 
Ν Ὰ “ 7 » ΄ « Ν - δεξιὸν κέρας τῶν Κορινθίων ἐπόνει: οἱ γὰρ Κερκυραῖοι 

3, Ν » ἊΝ ’ὔ’ 

εἴκοσι ναυσὶν αὐτοὺς τρεψάμενοι καὶ καταδιώξαντες σπο- 
9 ΔΝ 5, ΄ “- 7 ΄ 

Βράδας ἐς τὴν ἤπειρον, μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλεύσαντες 
“ 5 ΄ Ἄ ’΄ Ν ΝᾺ ᾽ Ἅ 

αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν τε τὰς σκηνὰς ἐρήμους καὶ 
χ , ΄, , ν 3 ε ἢ Ε 

τὰ χρήματα διήρπασαν. ταύτῃ μὲν οὖν οἱ ἹΚορίνθιοι καὶ οἱ 6 
͵7ὔ « “-“ “ « ΄ » Ά - Ν 

ξύμμαχοι ἡσσῶντό τε καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπεκράτουν" ἢ δὲ 
» ΕΣ « “ ἈΝΑ, “ » Ἵ Χ 3, -“ 

αὐτοὶ ἦσαν οἱ Κορίνθιοι, ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ, πολὺ ἐνίκων, τοῖς 
’ “ " ΄“ ἌΓ ὙτῸΝ » ΄, ΄ » “ το Κερκυραίοις τῶν εἴκοσι νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος πλήθους ἐκ τῆς 

΄ » “ “ « “ δ 

διώξεως οὐ παρουσῶν. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ὁρῶντες τοὺς Κερκυ- ἢ 
δ Α͂ “ "') 5 ΄ » ΄ 

ραίους πιεζομένους" μᾶλλον ἤδη ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν, 
Χ Ν “- » ΄ “ Ν » Φ' ΄ » Ἂν 5 τὸ μεν πρωτον ἀπεχόμενοι ὥστε μὴ ἐμβάλλειν τινί: ἐπεὶ δὲ 

ς δ, τς τ», κ δ ΑΥ̓Ν . , ΄ δ Ἢ τροπὴ ἐγένετο λαμπρῶς καὶ ἐνέκειντο οἱ Κορίνθιοι, τότε δὴ 
,, “ 3 3, Υ Ε Ν ᾿ ἰδέργου πᾶς εἴχετο ἤδη καὶ διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέ- 

» κ“ ΄ “ κ“ ΄ κι πέσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις τοὺς 
7 Ν 7 ΄“" Υ ΄΄. 7 ΄ 

Κορινθίους καὶ ᾿Αθηναίους. 1,. τῆς δὲ τροπῆς γενομένης οἱ 
ἀπ τε: 7, κ 7) κι ᾽ - ΄, 

Τρ (ΟΝ ήδη, που Κα ορίνθιοι τὰ σκάφη μὲν οὐχ εἷλκον ἀναδού- 
ῬΓΘΡΑΤΙ Πρ ἰο [ΌΠΠΟν παρ 

΄ ΄ι᾽ ᾺἋ ͵7ὔ Ν δ Χ 

{Π6} υἱοίοσυ, ἃΧ8 μενοι τῶν νεῶν ἂς καταδύσειαν, προς δὲ τους 

1. οὐκ εἶργον Ἐ, 2. ἀθηνῶν ο. 4. ἐς τὴν ἤπειρον σποράδας ἃ. ἐς τὴν 
σποράδας ἤπ. 1,.0. 5- μέχρι] καὶ μέχρι (.(ἀ. οτηϊδὶ καὶ οατα Α.Β. ἘΝ ΕΗ... ».᾿. 
οτῇ. β6κῖκ. Ρορρο. (ο6ε]]. 6. ἀπεκβάντες Η. ἐκβάντες ἃ. . οὖν) οι. (ἃ. 
Κ.],..0.6. κορίνθιοι) οτη. ἃ. 18. ἐπεὶ ΔΈΗΙ ἡ απ Ρορρο. 66]]. 
Βεκκ. Ὁ. οὐ νυ]ροὸ ἐπειδή. 14. ἐγένετο Α.Β. ΕΗ ..ς«.α.5.ἢ. Ῥορρο. (611. ΒεΕΚΚ. 
Ο. εἴ οεἴοτὶ ἐγίγνετο. ἐγίνετο Υ.Ο. 15. ἤρχετο Υ. ξυνέπεσεν Α.Ο.Β.ἘΝΗ..1. 
Ὀ.ο.».ἢ. Ηδδοκ. Ρορρο. (0611. Βεκκ. ΒΜ. με. α. δ νυ]ρο ξυνέπεσον. τῷ. κατα- 
δήσειαν 1. 

1. δεδιότες ἘῸΓ {Π18 ποπηϊπαίϊνο, 18. ἀναδούμενοι] ψΝιά. Καυμπίππι δά 

ΘΟΠΊΡατΘ Μαίίῃ. αν. τ. ᾧ. 562. τ. πού. Ῥο]]ασοῖὴ 1. 125. “ὔβοῆυ]αβ Ροῖβ. 418. 
Ψε1, γοϑ, 2. 

Ἴ. οἱ Κορίνθιοι---ῥἡσσῶντό τε] 1. 6. οἵ 
τε Κορίνθιοι ἡσσῶντο καὶ οἱ Κερκυραῖοι 
ἐπεκράτουν. ““᾿ΤΥΔΗΒΡΟΒΙΓΠιΠη οϑύ τε δου 
κε β66 06." ΡΟΡΡΟ, ποίβ οἢ {Π86 ραββᾶρβ. 
Οὐτηράτα ΕΣ] πη5]ευ, Επισῖρ. Η γα ο 14. 622. 
τό. ἐς τοῦτο ἀνάγκης] (οτηρατε 1]. 97, 5. 

ἐπὶ μέγα ἦλθεν ἡ βασιλεία ἰσχύος. 11]. 57, 
8. ἐς τοῦτο ξυμφορᾶς. ΙΝ΄. 12, 2. ἐπὶ 
πολὺ τῆς δόξης. τοο, 2. ἐπὶ μέγα τοῦ 
ἄλλου ξύλου. ΥἼΙ. 8ύ, ». ἐς τοῦτο δυστυ- 
χίας. 

ὑπτιοῦτο δὲ ΣΚΑΦΗ ΝΕΩΝ. ὙΥ̓Α58. 
19. καταδύσειαν] Καταδύειν ναῦν 15 

ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5 ΨΊ διαφθείρειν ; ΘΟΙΏΡΑΓΘ 
ΟΣ 54: 4. 1Π:025:.6. 11:54. π- ΔΒΟ ΤΠ8 
[6 ΥΠῚ ἀναδεῖσθαι 15 ΔΡὈ]164 ἴο 5ῃ105 νν ῃϊ ἢ 
Πα Ρβθὴ ἀθϑίγογθα οὐ ΒΡ0 1166, 1. 02, 3. 
διαφθείραντες ἀνεδήσαντο. ας κατα- 
δύειν ναῦν 4065 ποΐ τηθᾶῃ ““ἴ0 51ηΚ ἃ 
“ς Βἢ1Ρ ἴο {Π6 Ὀοίΐίζοτηῃ,᾽ Ὀαῦ ἴο τηὰλκθ ΠῸΥ 
ναί -Ἰἰοσσθα, 50 {πα΄ 5Π6 ννᾶβ Β6]658, 
ΔἸΠοῸρΡ 58ὴ6 αἀἸα ποῖ ΔὈβο] ον ρσῸ 
ἄοννη. 16 τρὶς ὑπ τοη68 ὑνῸΓΘ 80 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΟΟΝΟΥΚΝΑ. ΑΔ. Ὁ. 432. ΟἸντΩΡ. 87. 1. 

Ἷ Ψ 

ἀνθρώπους ἐτράποντο φονεύειν διεκπλέοντες 
“ ΕΝ ΄σ ὔ Ἔξ “- ,ὔ 3 

μᾶλλον ἢ ζωγρεῖν, τοὺς τε αὑτῶν φίλους, οὐκ 

ἰσθὸ ὅτι ἢ ἱ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ αἰσθομενοι ὁτι ἡσσηντο οἱ ἐπὶ τῷ Ὁ κέρᾳ, 
“ Ν “ » “ ᾽ ΄, 

πολλῶν γὰρ νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων 

οἰθοκρα ὃν ἃ τοϊπίονοο- 

τηθηΐ οἵ ὑνθηΐν {γπΌ5ἢ 

508 Δεν ηρ {ΓῸΠ] 

ΑἝΠρθη5 ἴο {Π6 ΘΏΘΙΩΥ, 

΄ » 

2 ἀγνοοῦντες ἐκτεινον. 
΄-“ ΄ὔ “ 3 .Ν ’ 

καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης ἐπεχουσῶν, ἐπειδὴ ξυνέμιξαν 5 
᾽ ς Ν ῬἬἍ 3 ΄“ Φ ΄- ΕῚ ᾽ὕὔ 

ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως τὴν διάγνωσιν ἐποιοῦντο ὁποῖοι ἐκρα- 
ἐ 

ὰ “- “ Ν “ σγχπ Χ σ 

τουν ἢ ἐκρατοῦντο ναυμαχία γὰρ αὕτη Βίλλησι πρὸς ᾿᾿λ- 
“ ΨΚ ΄ " “ Ἂν ε “-“ 7 

ληνας νεῶν πλήθει μεγίστη δὴ τῶν πρὸ ἑαυτῆς γεγένηται. 
Ν [) « Υ 5 Ἂν 

8ἐπειδὴ δὲ κατεδίωξαν τοὺς Κερκυραίους οἱ Κορίνθιοι ἐς τὴν 
“ Ἂν ἊΝ, ἊΝ Ψ, 

γῆν, πρὸς τὰ ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς σφετέρους το 
“ 5» ’ σ , 

ἐτράποντο, καὶ τῶν πλείστων ἐκράτησαν ὥστε προσκομίσαι 
- -“ «ε ὯΝ “ ον “ 

πρὸς τὰ Σύβοτα, οἱ αὐτοῖς ὁ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν βαρ- 
᾽’ ΄ Ε δὴ Ἂν ΄ὔ “ 

βάρων προσεβεβοηθήκει: ἔστι δὲ τὰ Συβοτα τῆς Θεσπρω- 
,ὔ Χ ΥΨ “ Ν ΄ 0 10 θέ 

«τίδος λιμὴν ἔρημος. τοῦτο δὲ ποιήσαντες αὖθις ἀθροισθέντες 
» Ἂ ΄σ 7ὔ Ξ' « Ἂν ΄- “. Ν ΄“ 

ςἐπέπλεον τοῖς Κερκυραίοις: οἱ δὲ ταῖς πλοΐμοις καὶ Ὁσαιτρῃ 
ἊΝ Ν Ν “ 3 - “ Ἀ » ἈΝ » ΄, ; 

ἦσαν λοιπαὶ μετὰ τῶν ᾿Αττικῶν νεῶν καὶ αὐτοὶ ἀντέπλεον, 

ἤδη δὲ 
΄ Ἅ Χ “-“ “ ἴω » ΄ 

6 δείσαντες μὴ ἐς τὴν γῆν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν. 

1. φονεύσειν Ὁ. 2. μᾶλλον οπΊ. ΡΥ. α. τε] δὲ 1. 4. αἰσθόμενοι Α.Β.Ε. 
ἘᾺΝ. ἀ.ρ..1, Ῥορρο. (ο6}1. ΒεκΙκ. αἰσθανόμενοι Ν. ἐσθόμενοι Η. ἠσθημένοι (ἃ. 
οἵ οσϑίθυὶ. ἥσσοντο Ρ. ἥττοντο ἃ. τῷ] οπι. Β. 4. οὐσῶν νεῶν Ρ.Ο. . καὶ] 
οτι. 4. 6. ἐκράτουν ἢ] οπι. 6.1.1,.Ὁ.}...6. 8. ἑαυτῆς Α.ΒΙΒΉ ΚΝ. 

.6.4.6.0’. (ἀ06]]. οοἰοτ!, οὐ ῬοΟρρο αὐτῆς. 11. κόμισαι (.1.1.0.Ρ.0.6. 12. οὗ 
οὐ ΠΟ 1, ὁ] οπη. ἃ. γῆς (6. 14. ἐρῆμος 6Κκ. τύ. ἀντέπλεον 
ΑΟΒΙΒΕΗΝΡΟΝ. ς. ἢ... Ῥορρο. (06}1. Ο. οὐ οϑίθυὶ ἀντεπέπλεον. 

σης πα 850. 5ΠΆ}1ονν, {παῤ {πον πννου]ᾶ 
ἢοαΐ Ἰῃ ἃ ΤΠΔΠΠΘΙ ἘΠΩ͂ΘΙ τναΐθυ, ΟΥ γαῖ  Υ 
ὙΠ ρατγίβ οὗ {Π6 ν6586] 51}}] οαΐ οὗ νναΐϑυ, 
οα ψνΒ]Οἢ ΓΠ6 ογοὺν πιϑθα [0 ἴαϊκα τϑῆιρο. 
“ΙΒ. ἈΡΡΘαΥΒ ἔγοπὶ ἃ ράββαρα ἴῃ Ηρτο- 
ἀοίαβ, Υ ΠΠ|. οο, 3, 4. ὑνῆογθ {ἢ ογονν οὗ 
ἃ Β810 {παῷ Πα Ὀδθὴ βίης ἃ8 [Ὁ 8 ἴΐ 
το] ΒΚ, γ ΓΘ 51}}} 016 τὸ τἤγονν {Ποὶν 
Ἰάνὶῖηβ ἔγοπὴ ᾿Ὁ τυ βιιοἢ οβροῖ, {παὶ 
{Π6ν οἸθαγθα {Π6 ἄθοῖκ οἵ {6 510 νυν] ἢ 
με βἐεετν {Π6π|, ἀπ ἀοίπ }]ν τοοὶς ΠΟΥ. 
Απαᾶ (ΔΟΠ]οῚ στοίουβ τὸ [ἢ ἀοοοὰπηΐ οἵ [6 
Ὑν}6}} Κποννὴ Ὀαι]6 οἵ Ατρίηπξο ἴῃ Χο- 
ΠΟΡμοπ, ΗΠ ]]οη. 1. 6, 30. ννθοσο ἰδ 18 
Ργοροβθα Ὦν βοπηθ οὔ {πὸ ΑἸ Ππθ πα οοπλ- 
ΤΠ ΠΟ ΘΓΒ αἰτοῦ (Π6 δοίΐοη, πλεῖν ἐπὶ τὰς 

καταδεδυκυίας ναῦς, καὶ τοὺς ἐπ᾽ αὐτῶν 
ἀνθρώπους. ὅς καταδύσειαν 5'ρ. 168, 
“ΨΏ]Οἢ {πον τηϊρηξ Πᾶρροη ἰὼ Πᾶνθ 
“ β0}}ς. Οορ. 11. 97, 3. ἃ χρυσὸς 
καὶ ἄργυρος εἴη : ἀηα 1]. 52, 5. ἐπιβαλ- 
όντες ὃν φέροιεν, “ΤΠ Ὀοαν τν]ο ἢ {πον 
κε ΠΔΡΡδπρα [0 ΟαΥΤΥ.᾽ Οὐτηραγο Μαίῃ. 
στ. ατ. ὃ. 514, 5. δᾶ ὐμηον, αν. αν. 
δ.. 707» 3» 4. δεἰϊξ, 891, 5. 

15. ὅσαι ἦσαν λοιπαὶ) ῬΓΟΒΆ}1}18 οϑί 
ΟΡ᾿πϊο Ρορροηΐβ, τὰς λοιπὰς Ἰπ|6]]Ἰρ0Ὶ 
ἀθοθπῃ 1118 ΠᾶνΘΒ, αἰ. ΘΧ 120 ΠΑΡ] 115 
(ΟΓΟΥΤΕΘΟΓΠῚ ΒΡΟΥ θη ; ΠΆΠῚ ΡῈΡ ΠᾺ ΠῚ 
ἸΠρΎΘΒΒῚ ουαηῦ οὐιπὶ ΠΑνΊθιι5 ττὸ. (ν]α. 
ὁᾶὰρ. 47. 1.) μα θαην αὐιΐθιη πη νοβὰ8 
120, ΙΑ. οἂρ. 25», 5. Οὔ. 188. 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 50, κ1- 
ΟΟΒΟΥΒΑ. Α. 6. 435. ΟἸγτιρ. 87.1, 

53 ᾽ δ ἂν ΟἽ ΄, » -“ ε Ε .- 7 ον . ἣν ὀψε καὶ επεπαιώνιστο αὑτοις ὡς ἐς ἐπίπλουν, καὶ οἱ 

609 

, τ ἴ ΄ ΄ 

Κορίνθιοι ἐξαπίνης πρύμναν ἐκρούοντο κατιδόντες εἴκοσι 
“ ᾿ ,ὔ ’ Δ ο ΄ 

ναῦς ᾿Αθηναίων προσπλεούσας" ἃς ὕστερον τῶν δέκα βοηθοὺς 
»“." Γνα.) “ , σ“ 

ἐξέπεμψαν οἱ ᾿Αθηναῖοι, δείσαντες ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικη- 

δθῶσιν οἱ Κερκυραῖοι καὶ αἱ σφέτεραι δέκα νῆες ὀλίγαι 
» ΄ τ ΄ 3 “ὦ ἡ ε 

ἀμύνειν ὦσι. 1,1]. ταύτας οὖν προϊδόντες οἱ Κορίνθιοι καὶ 
« Ἷ 9᾿ τ ΑΘ ΄σ 53 Ἂν “ 

πο πον ὑποτόπησαντες ἀπ’ ηνῶν εἶναι οὐχ ὅσας 
βίη. εἰ Δ » οΥ ᾿ « ΄’ ΄ι “ 

εὦρων ἄλλα πλείους ὑπανεχωρουν. τοῖς δε: 
, τὰ ͵ Ν ἴω 5 “ 8: ΄“-“ » 

Κερκυραίοις (ἐπέπλεον γὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς) οὐχ 
« “ Ν 5 ζ Χ 7 , 

το ἑωρῶντο, καὶ ἐθαύμαζον τοὺς Κορινθίους πρύμναν κρουο- 
Ἃὦ 7 ΄ 3 ͵ ἴω ΄ 

μένους, πρίν τινες ἰδόντες εἶπον ὅτι νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσι. 
᾿΄ Ἁ Ν » ν ΕῚ ,7ὔ Α , ν 37 ΕΥ « 

τότε δὲ καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν" ἕξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη, καὶ οἱ 
, , ν , Ἔ 

Κορίνθιοι ἀποτραπόμενοι τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο. οὕτω 3 
Ἂ Ε΄..9 Χ ,ὔ 5 ΄ » 

μὲν ἡ ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ ἡ ναυμαχία ἐτελεύτα 

1. ἐπαιώνιστο Η.. ρὑγ. Ε΄. ἐπαιάνιστο οοτΥ. Ε΄. ἐπεπαιάνιστο ἴ. 
εχ Α.Β.0.6.6.Ν.ε.ἢρ.ἢ. 81ς. εὔἴδμπη Ββκκ. Ηδδαοκ. Ρορρο. (6ε]]. 

4. οἱ] οἵη. ἔ. 
8. ὑπανεχώρουν Α.Β.Ο. ΒΕ. ΕΓ. Η ΠΌΡΟΝ. Ρ.ς. ἔρ. Ηδδοκ. Ρορρο. (611. 

12. δὲ] Α.Β.Β.ἘΝΗ.Ν.ρ.ἢ. Ῥορρο. (ε]1]. ΒΕΚΙκ. 
συνεσκόταζε α. 

πλοῦν ΗἩ. 
ΡΟ. 
ΒεκΚΚ. νυ]ρὸ ἐπανεχώρουν. 
Ὁ. εὖ νυι]ρο δή. καὶ οἱ αὐτοὶ Β.Ε. 
ΝΥ. ς.6. ΡορΡρΡο. ἀποτραπ. ΒεΕΚΚ. 

8. προσπαλεούσας ΡΥ. Ἐὰ, 

1. ἐπεπαιώνιστο] Εἰδ] τοὶ ΠῸΠ 
παιῶνα, 564 παιᾶνα ἄδειν αἸοπηΐ, ἰΔτηθῃ 
Ῥτοσηϊβοιιθ παιωνίζω οὖ παιανίζω τι8ι- 
Ραηΐ. ἴδῃ]. δὲ βου]. δορί. οοηΐ. 
ΤΠΘΡ. ν. 274. ουἱ δαἀβθηΐίοσ. [{ὲ λβοῃ. 
1. ἃ. Αὐβίορῃ. Εχαϊῖ. 1315. εὖ Ῥδα. 554. 
Τλιοῖαῃ. Ζθουχ. Ρ. ρ832. ἹΠπυογαϊά. ΙΥ. 
οὔ, 1. οὖ 5:06 4110]. Μια. πᾶ. 56 (ὰ- 
Τη6η δρΡα( οαιπὶ ΟΠΊΠΙθτι8 0618 ΒΟΓΙρύπιΓα 
ναγιαῖ. θυ ΚΕΚ. ΓΙ. ΝΥ 6586]. δὰ })1οὰ. 
ΤΥ. τό. Ρ. 554. ΘΟΥΨ ΤΙΣ 

ὡς ἐς ἐπίπλουν) ἴῃ [Π656 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 
[6 Μ55. σοπεϊπ}}ν ΟΠ οἰΓΠ6Γ {Π6 
ΨΌΓΩ ὡς ΟΥ̓ ἐς. ΤΠ Κ΄. τ7, 2. [ΠπΠ6 οοπη- 
ΤΠΟ ΤΟΔαΙηρ' 15 ὡς ἐπιτειχισμὸν, ἡ ΠΘΓΘ 
1 ᾶνθϑ γϑβίοτθα ὡς ἐς ἐπιτειχισμὸν ; ἀπη6 
ὙΠ1. 5, 1. ἴῃ {Π6 ννογβ. ὡς ἐς τὴν Εὔ- 
βοιαν, ὡς 15 οτητ6α ἴῃ βοὴ ΜΙ 55. πα 
ἐς ἴῃ ΟἵΠουβ. 

2. πρύμναν ἐκρούοντο] 16 {1} οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΏ 18 ἐπὶ πρύμναν κρούεσθαι, ΟΥ̓ 
ἀνακρούεσθαι, ““ἴο γονν 5[οΓΠυναγ 8, ΟΥΓ 

ἐς] οτη. Β', δα 14] 
ἐπίπλουν] ἐπὶ 

κινηθῶσιν Η. 1. ἀθηναίων 

13. ἀποτρεπόμενοι Α.Ε.Η, 

“ς βίβγῃ [ογϑιηοβί. ὅθε Ἡοτγοάοί. Ψ1Π]|. 
84:1, 4. Πα οθ]βοῦ οὗ {Π15 ννᾶὺ οἵ το - 
{τθαί!ηρ᾽ νγὰβ ἴο Κθαρ ἴΠη6 Πεαᾶ, {Π6 πηοϑύ 
ἀοίθη θα ἀηα τηοϑῦ οἤδοίνο ρατί οἵ [Π6 
Ψψ6556], ΟρΡροβϑα ἴο [Π6 ΘῃβιηΥ. 

5. ὀλίγαι ἀμύνειν] Νανεδ. ῬΔΌΟΙΟΓΘΒ, 
ἀπάτη αὖ νὶπὶ ΡΓΟΡ Ϊβατα ροβδιηΐ. Ηδης 
Ἰοχιιθη αὶ ἔογτηᾶπι ᾿Ππβύγαῦ ΑΝ γίίοη. δα 
Ψα]αη. Οταῖ. Ρ. 217. δα, ϑομᾶξ, Βεκ- 
ΚΕΝ. “Ἐδν |0 αἰα.᾽ Οὐοτηράχγα 1]. 61, 
2. ταπεινὴ ὑμῶν ἡ διάνοια ἐγκαρτερεῖν ἃ 
ἔγνωτε; δἀη Ηετοὐοίι5, ]. τοῦ, 1. 
ὀλίγους γὰρ εἶναι στρατιῇ τῇ Μήδων συμ- 
βαλέειν. 

11. νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσι) ““ΤΠΘΓΘ 
κε γ6. ΒΠΙΡ8. ὙΟΠΩ͂ΘΥ οΟΙηΪπρ ἰουναγ 8 
τ τς 

14. ἐτελεύτα ἐς νύκτα] Α οοπαοηβθᾶ 
τηοᾶθ οἵ βρθακίηρ [ῸΓ ἐς νύκτα προελ- 
θοῦσα ἐτελεύτα. (ὐοπηρ. α. 71, 5. ἅπα {Π1. 
1τοϑ, 4. ἡ μάχη ἐτελεύτα ἐς ὀψέ. 
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ΟΟΕΝΟΥΝΑ. Α.6. 432, ΟἸνταρ. 87.1. 

᾿ Ἷ - ΄ Ν ὃ ἐν: βϑν ας “- 

4ἐς νύκτα. τοῖς Κερκυραίοις δὲ στρατοπεδευομένοις ἐπὶ τῇ 
.« 5, “ 6 Ν “ 3 “-“ Ὁ - ΕῚ 

Λευκίμμῃ αἱ εἴκοσι νῆες αἱ ἀπὸ τῶν ᾿Αθηνῶν αὗται, ὧν ἦρχε 
ε ΄ , ε 7 κ - 

Γλαύκων τε ὁ Λεάγρου καὶ ᾿Ανδοκίδης ὁ Λεωγόρου, διὰ τῶν ΧΡ ἢ 
“ “ ἮΝ Ν 

νεκρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισθεῖσαι κατέπλεον ἐς τὸ 
, ᾽ ΄“ Ο ΝΟ “5 [ἢ ΙῚ 

στρατόπεδον οὐ πολλῷ ὕστερον ἢ ὠφθησαν. οἱ δὲ Κερκυ- ὃ 
“. 53 Χ Ἕ ἋΣ Υ' 53 2 

ραῖοι (ἢν γὰρ νὺξ) ἐφοβήθησαν μὴ πολέμιαι ὦσιν, ἔπειτα 
Ε «ς 7 

δὲ ἔγνωσαν καὶ ὡρμίσαντο. 
“- 4 σ 9 Ν Ψ 

111. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀναγόμεναι αἵ τε ᾿Αττικαὶ τριάκοντα 1) γπς 
“-“ “ ξ σ 7. 53 ΕῚ ΓΖ 

νῆες καὶ τῶν Κερκυραίων ὅσαι πλοῖμοι ἦσαν ἐπέπλευσαν 
« ᾿. ον Ν 5 ΄- ΄ 7 3 - 

ΤῊ ποχὲ ἄγ ἐμο συ». ΕΤὶ ΤῸν ἐν τοῖς Συβύτοις λιμένα, ἐν ᾧ οἷτο 
η 

ΟΥ̓Δ Ξ8 Πα ΑἸΠΘΠΪΔΠ5 , σ“ ΄ 5. δ. ἢ » 
τ ἷκε Κορίνθιοι ὥρμουν, βουλόμενοι εἰδέναι εἰ ναὺ 

Α “ « Ν Ν Ν “- 7 Ἂς 
2 ἐμοῖς ἕατα. μαχήσουσιν. οἱ δὲ τὰς μὲν ναῦς ἄραντες ἀπὸ 

-“ -“ ’ "4 ξ ,ὔ 7 

τῆς γῆς καὶ παραταζάμενοι μετεώρους ἡσύχαζον, ναυμαχίας 
ΕΣ τ βνς ε “- Ψ,) 

οὐ διανοούμενοι ἄρχειν ἑκόντες, ὁρῶντες προσγεγενημένας τε 
΄ ΄“ ᾽ ΄“ ᾿ “ , ἣν ΝΛ» 

ναῦς ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἀκραιφνεῖς καὶ σφίσι πολλὰ τὰ ἄπορα τ5 
, “ ἃ - 

ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων τε περὶ φυλακῆς οὗς ἐν ταῖς 
φ' Ν ΕἸ 3 “ ΄“ 

ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισκευὴν οὐκ οὖσαν τῶν νεῶν ἐν χωρίῳ 
ΕῚ , “ Ἁ ΕΣ “-“ ΄“ ΄ “ 

ϑέρημῳ. τοῦ δὲ οἰκαδε πλοῦ μᾶλλον διεσκόπουν ὅπῃ κομι- 
’, “ Ν “ ,ὔ, 

σθήσονται, δεδιότες μὴ οἱ ᾿Αθηναῖοι νομίσαντες λελύσθαι 
Ἁ Ἀ ᾿ ᾿ “ 53 3 » κ᾿ “ 3 ΄- 

τὰς σπονδὰς διότι ἐς χεῖρας ἦλθον, οὐκ ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν. 20 
3, 3 -“ “ 

Βαξ ἔμον ἅτο ἀροίτοια {,Π1| ἐδοζεν οὖν αὐτοῖς ἄνδρας ἐς κελήτιον 
ΤΌΠΟΙ ΟΥ̓ ΤΟΙΓΠΙΠΡ , χ Ε , 7 ἢ 

μβοτηο, απ {εν το φεῖυ ἐμβιβάσαντας ἄνευ κηρυκείου προσπέμψαι τοῖς 

1. κερκυραίοις δὲ .ΟΙΕ ΗΝ ο ἔρ. ἢ, δὲ κερκ. Β.Ὲ, οἱ οοίουϊ. καταστρατοπε- 
δευομένοις Ῥκρ.". 2. λευκίμμῃ ΒΕ, ς ἔρσ ἢ. ῬορΡρο. οο]]ου. ψαϊρο, οἱ ΒΟΚΚ. 
λευκίμνῃ. ΑἸζοσατη αἱ οπλ. Α.ΒΒΕΉΚΟΝΝ.». Ὁ. ἀπὸ ΑΙΒΙΕΒΗ ΝΥ. 
σι ἢ. Ῥορρο. (ο06}1. Βοκὶς, Ο. δὲ νυ]ρὸ ἐκ. τῶν] οπ1. (6. 8. ἀνδροκίδης σ΄. 
λεογόρου ΚΝ... 4. ναυαγίῶν Τὴ, ναυαγιῶν Α.Ο, 5. οὐ πολὺ Υ. 6. πολέ- 
μίοι ᾿πΠτ15 ῬΑΓΙΙΒΙ 115. 8 ἀναγαγόμεναι (.(.1.ο. ἀναγκαζόμεναι Ὦ. το. οἱ] 
οτῃ. Ε, 18. τῆς] οὐ. ΝΙ͂Ν, 14. προγεγενημένας Κα. 15. ἀθηνῶν Α.Β.Ε. 
ΒῊ.ς.ἢ, Ῥορρο. (0611. Βοκ]ς. Ο.(. οἵ σθίθυὶ ἀθηναίων. καὶ] τὰ ἔ. τό. φυλα- 
κὴν ἃ.1. 18. ὅποι ο. ὅπου Ἰ. το. οἱ] οτὰ. Καὶ.}.6. 21. ἐς] ὡς 1. κελλή- 
τιον (ἃ.ο.1. 22. ἐσβιβάσαντας Ἐ.Ἐ.Ή. ἐμβιβάσαντες Β.6. κηρυκείου Δ.Β.ρ.ἢ. 
Βοκκ. (6 ]16υ. να]ρὸ κηρυκίου. προσπέμψαι ΑΒΗ ΝΙΝ ἔρ.ἢ. Ῥορρο. 
(Ἴ06}}. ΒεκΚΚ. νυ]ρὸ οἱ (Ὁ. προπέμψαι. 

8. Λεωγόρου] ὅ1ς Απάοοϊάεβ Οταί. 1. ΡΙαι. ιι. Χ,, ΤῈ Τροροτὰ ϑομο]. Αὐἱ- 
Ρᾶρ. 240. δὲ ῃϊς Απάοοϊοβ. Ἀμοίοσ, βίορῃ. δὰ ΝᾺ. ν. τορ. δὲ θχ 60 ϑ'υ1α8 
ΟἸ] 5. Βα ρογδιης ΟΓὙαϊΟπ68. ααςίαμη. ἰη φασιανοί. ΚΕΝ. 
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ΘΟΠΟΥΕΑ. Α. Ο. 435. ΟἸνταρ. 87.1. 
᾿ . » ΄ Ν - ῇ ’, «μοῖρ οἰήοοι ὉΥ βουπά- ᾽Α Θηναίοις καὶ πεῖραν ποιήσασθαι. πέμψαντές 2 

ἴῃς {π6 Ιῃ θηίϊοπβ. οὗ 

{πῸ ΑἸΠοπίδηβ. 

7 Ἶ2 ΄σ 53 ΄- 

τε ἔλεγον τοιάδε “ ἀδικεῖτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
ς« ’ ὕ ἣν ΧΝ “ ἡ ς “ πὴ 

πολέμου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες" ἡμῖν γὰρ πολε- 
[7 ᾿, Χ ς ΄ , 5 Χ “ σ 

μίους τοὺς ἡμετέρους τιμωρουμένοις ἐμποδὼν ἵστασθε ὅπλα 
ς 5 ΄ » ἊΝ ας (ὧν ἊΝ 3 ἊΝ 7 « -“ 8... χὰς 

5΄΄ ἀνταιρόμενοι. εἰ δ᾽ ὑμῖν γνωμὴ ἐστὶ κωλύειν τε ἡμᾶς ἐπὶ 3 
’, “Ὁ 7ὔ 7 , ΄ Υ 

“ς Κέρκυραν ἢ ἄλλοσε εἴ ποι βουλόμεθα πλεῖν, καὶ τὰς 
Ν [4 Β ἴω ,ὔ , σ΄ , 

« σπονδὰς λύετε, ἡμᾶς τούσδε λαβοντες πρῶτον χρήσασθε 
ε ΄ 3» ε ν Ν “ 5 5 κ ν 
ὡς πολεμίοις. οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα εἰπον᾽ τῶν δὲ Κερκυ- 4 
΄ Ν ἣ , σ“ » ΄ Ε ΄ Ε Χ 

ραίων τὸ μὲν στρατόπεδον ὅσον ἐπήκουσεν, ἀνεβοησεν εὐθὺς 
΄ Ν ΄- δ ω ΄ὔ 

τιολαβεῖν τε αὐτοὺς καὶ ἀποκτεῖναι, οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι τοιάδε 
Ἂ ͵ [75 2 37 ,ὔὕ 53 ΒΥ ὃ 

ἀπεκρίναντο “οὔτε ἄρχομεν πολέμου, ὦ ἄνδρες [[ελοπον- 
,ὔ Ν Χ , Ν - 

« γνήσιοι, οὔτε τὰς σπονδὰς λύομεν, Κερκυραίοις δὲ τοῖσδε 
’ὔ΄ 53 5, ᾿ 3 77 " 

“ ξυμμάχοις οὖσι βοηθοὶ ἤλθομεν. εἰ μὲν οὖν ἀλλοσέ ποι 
͵ ΄ μὰ ,ὔ Ν ’ὔ’ 

“ς βούλεσθε πλεῖν, οὐ κωλύομεν" εἰ δὲ ἐπὶ Κέρκυραν πλευ- 
ἔπ ζο ω θ ἽΝ, 9 “ » ᾿ ͵ 5» ΄ θ Ν 

τ5 “ σεῖσθε ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων, οὐ περιοψόμεθα κατὰ 
3» Ν “- ΄σ 

“ς τὸ δυνατόν. Τ[ΤΠΥ΄. τοιαῦτα τῶν ᾿Αθηναίων ἀποκρινα- 
’ . ἊΝ 7 , “ Ν ΡΥ 

πα ι εἰ μένων, τοι, μὲν Κορίνθιοι τὸν τε πλοῦν τὸν ἐπ 
7 Ἢ Ν ΄“ 2, 

γθοῦ ἃ ἰγορην, πᾶ οἴκου παρεσκευάζοντο και τροπαιον εστησαν 

οἸδῖπι {16 ν]ούουυ, ᾽ “ » ἜΣ τ: 7, “ ᾿ ε Χ 

ἐν τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ Συβότοις" οἱ δὲ Κερκυ- 2 
“ ἊΝ ’ὔ Ν ᾽ ,ὔ τ Ν “ν 

2οραῖοι τά τε ναυάγια καὶ νεκροὺς ἀνείλοντο τὰ κατὰ σφᾶς 

2. τοιαῦτα σ΄. ὦ ἄνδρες ὦ ἀθ. Κ. 
α.ΙΚ.α.6.1. 
Ο.α. εἴ νυ]ρο πρώτους λαβόντες. 
(0611. ΒΕΚΚ. 
γὰρ ἄρχομεν Ἐ'. 12. βοηθεῖν 6. 

8. τῶν δὲ Κερκυραίων κ. τ. Δ. Τὰ 15 
5814 τῃαῇ τὸ μὲν στρατόπεδον 185. ποῖ 
ΤΊ Εν ορροβθα ἰο οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι, ἀπ 
Ἰυιπαογῇ {μογθίοσθ ῬΓΌρΡΟΘοΒ ἴο 5116 
οὖ [Π6 ννογα Κερκυραίων, νν}}16 ΕὐΊ ΖΟΟ ἢ 
τϑδᾶβ, τῶν δὲ, Κερκυραίων μὲν τὸ στρα- 
τόπεδον, κι τι λ. ῬοΥπαρβ {ΠπΠ6 Ργθβθηΐ 
το Πρ τηΔΥ Ὀ6 Δ]]οννθα, 1 ννα ἰαϊτο τῶν 
Κερκυραίων ἃ5 ἃ σΘΠΘΓΆΪΙ [ΘΓΠῚ [ῸΓ 41} Οἢ 
1π6 (ΟὈγονγθθαη 546, Ἰπο] μα ]ηρ οἢ {Π|8 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΞ, ΥΟΙ,, 1. 

ἤκουσεν 4. (ἃ. εἱ οοἰοτὶ ὑπήκουσεν. 
πὴ 68. 

Α.Β.Ε.Η..ς.ἢ. Ῥορρο. (ἀ0611. Βεκκ. ΟἿ᾽ εὐ ναϊρο χωρίον. 
17. μὲν οτη. (α. ΡΓ. πηΔη. τὸν ἀηΐθ ἐπ᾽ ΟΙη. 6. 

6. εἴπη (.Ἐ. 5.- τε] ΟΠ. 6. 

ἡ. λαβόντες πρῶτον Α.Β.ΒΗΝΟΝ.ο ἂρ. ἢ. Ῥορρο. (06}1. Βεκκ. 
9. ἐπήκουσεν Α.Β.ΟΕΈΝΗ ΟΝ. ο.Ρ.ἢ. ΡοΟρΡρο. 

ΤΟ. τοιαῦτα ΝΟΥ͂. 11. οὔτε 

14. βουλεύεσθε 1.. 15. χωρίων 
τό. ἀποκρινομένων ΓΕ 

18. τρόπαιον Υ. 

9Πη6 παπᾶ {Ππ6 πιᾶ88 οὗ {πὸ ἢροί, τὸ μὲν 
στρατόπεδον, νΥἈΪΟἢ ΟἸα τΘᾺ}]ν σΟΠΒἰδὲ 
οἵ (ὐτουτέθαηβ, ἈΠ αἰδὸ ἢ ἴπ6 ΟΠ ΘΓ 
Παηα [Π6 5128}1} Αἰ μϑῃΐδη βαπδάτγομ. ὅ0 
{παῦ [π6 βρῆβα ννουἹα "6, “ Βὰῦ οἡ {Π6 
-ς (τοντδη βάρ, ἴ[Π6 ἤδοι ἴῃ ρϑπογαὶ, 
“ς νΠΘΓΘ {πὸ νογ ϑἹΠ]η Πποατίηρ, οτἱθα 
««ουὐκξ͵ίτο ΚΙΠ {ποῖὰ, θαὺ {Π6 ΑΥΠΘΠΙΔἢ8 
“ραν ἃ αἰ Π τοῦ ΔηΒινΘΓ.᾿ἢ 

Ἐ 
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ΘΟΠΟΥΕΑ. Α. 6. 439. ΟἸγπιρ. 87.1. 

ἐξενεχθέντα ὑπό τε τοῦ ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς γενόμενος τῆς 
νυκτὸς διεσκέδασεν αὐτὰ πανταχῇ: καὶ τροπαῖον ἀντέστησαν 

8ἐν τοῖς ἐν τῇ νήσῳ Συβότοις ὡς νενικηκότες. γνώμῃ δὲ 

4 ἑκάτεροι τοιᾷδε τὴν νίκην προσεποιήσαντο. Κορίνθιοι μὲν 
-“ ΄ 4 Ἃς “ Ὡς ’ὔ 

κρατήσαντες ΤΊ ναυμάχιᾳᾷ μέχρι Ψνυκτος στε Και ναυαγιαϑ 

΄σ Ν ΄ Ν δ, ὔ 

πλεῖστα καὶ νεκροὺς προσκομίσασθαι, καὶ ἄνδρας ἔχοντες 
“- 7 

αἰχμαλώτους οὐκ ἐλάσσους χιλίων, ναῦς τε καταδύσαντες 
Ν « Ἁ 37 ΄“ Ξ σ΄. σιλ ’ὔ 

περὶ ἑβδομήκοντα, ἔστησαν τροπαῖον᾽ Κερκυραῖοι δὲ τριά- 
4: Ἄ ντ5 νι», ᾽ 

κοντα ναῦς μάλιστα διαφθείραντες, καὶ ἐπειδὴ ᾿Αθηναῖοι 
φ ΕἸ ΄ Ν Ἂ “-“ » ἈΝ ΄ ἂν ἣν 

ἦλθον, ἀνελόμενοι τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκροὺς, 
΄-“ ΄“ Ψ ΜΝ ᾿α « ΄’ 

καὶ ὅτι αὐτοῖς τῇ τε προτεραίᾳ πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχὼ- 
« ΄ Ν ᾽ Χ “ Α᾿. » Χ ρησαν οἱ ἸΚορίνθιοι ἰδόντες τὰς ᾿Αττικὰς ναῦς, καὶ ἐπειδὴ 

δ᾿ “ ͵ὕ ἴω ΄ ᾿ 

ἦλθον οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐκ ἀντέπλεον ἐκ τῶν Συβότων, διὰ 
ων “-“ Ε “ Ἁ « ’ὔ “ » Ἃ: 

5ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν. οὕτω μὲν ἑκάτεροι νικᾷν ἠξίουν. 
ς Ν » » ὑπ) 3} 

πον μμῖο ἀμ. οο. ΟὟ. οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀποπλέοντες ἐπ᾽ οἰκου 
ν᾿ ᾿ 

“ ΄ Κ΄. Ἐαδήδηχοίηε μοῦ, ἢ γι κύριον, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῷ στύμαξι "Τοῦ 
ὙΠ (ΠΟΙ͂Γ ῬΓΙΒΟΏΘΙΒ ; : " - ΣΝ 53 ν 
ἐπ ΒΘΈΕΘΥ Ο1885 οὗ ὑν ΠΟΤ Αμπρακικοῦ κολπου, εἷλον ΑΠἸΟΤΊΉ (ἦν δὲ 

{πον ὑσοαΐ Κιπᾶϊν, Πορ- Χ , ἔα ν ΄ πο τ ΟΡ κριμὸν Κερκυραίων καὶ ἐκείνων), καὶ καταστη- 
ἵπα ΠὨΓΟῸΡἪ {Π6ῖγ ἱπέρτ- 

“ ΄, ΄ Ε 7 εὐὲ [ο νη ονεὲγ Οο- σάντες ἐν αὐτῷ Κορινθίους οἰκήτορας ἀνεχω- 
ΟΥτὰ ἰο (Π6 ΟἸ ΚΦ τΟ 68] 5». » , ν - , » 
Ἢ ρον ρῃσαν ἐπ᾽ οἴκου, καὶ τῶν Κερκυραίων ὀκτακο- 
8πᾷ ῬΘΙΟΡΟΠ Θβίδη 

, Ν ΠΥ “ » ΄ ΄ 

ΠΣ σίους μὲν οἱ ἦσαν δοῦλοι ἀπέδοντο, πεντήκοντα 
ΠΟΙ 

δὲ καὶ διακοσίους δήσαντες ἐφύλασσον καὶ ἐν θεραπείᾳ εἶχον 

Ι. ἐξενεχθέντων Ὁ. τε] οὐη. ΒΙΕΗΝ. ΝΡ ἢ. Ῥορρο. καὶ τοῦ ἀνέμου 
«σ.ἢ. 2. πανταχοῦ α. ἀνέστησαν Ἀ.ΒΙΗΟΝΟΝ.ο.» ἢ. 4. τοιᾷδε 

ἑκάτεροι Ο.α.Κ.1,.0.}.4.6. ἑκάτερος τοιᾷδε Β. προσεποιήσατο Ὁ. 5. ναυ- 
μαχία ἀ. 8, ναῦς τριακ. (6. 9. ἀθηναῖοι ἦλθον) ἦλθον οἱ ἀθηναῖοι ςὅ. ἦλθον 
ἀθηναῖοι ἴ. ἀθηναῖοι 6. 13. ἦλθον οἱ ἀθηναῖοι Α.Β.Ο.Ε.Ε.6.Η.1.1,..0.ΡὈ.ς.6.5».Ἀ. 
ἦλθον ἀθηναῖοι ΝΝ, νυ]σο ἦλθον πᾶς ροπιιηΐ. ψεγθα οἱ ᾿Αθηναῖοι τπποἰ8 ᾿Πο]118. 
Ῥορρο. εὐ (ἀο6}]1. οὐκ ἀντεπέπλεον Ο.(ἃ. οὐ κατέπλεον Α.ΒΙΒΙΝΟΝ.ρ.ἢ. οὐκ ἀν- 
τεπλεονέκτουν Ἐὶ. διὰ πῖτρὶ οἵη. Ὁ. 15. ἀναπλέοντες ἴ. 21. μὲν] οτῃ. Ρ, 

} 22. ἐφύλασσον Ο.Κ.1,.0.ἃ.6.1. Ῥορρο. (ἰοο]1εγ. ΒΘΚΙΚ. να]ροὸ ἐφύλαττον. 

12. καὶ ἐπειδὴ ἦλθον οἱ πνεύμαρνς ΔΓ {Π6 τϑὰ] Βα Ὀ]θοί οὗ {Π6 νυ ἦλθον. 
Οοταρ. οἢαρ. 52, 2. ΒΟ ἀδθοϊάο8, τό. 1)6 Απαοίογϊο Ῥαϊτηογ. το. Αη- 
{Πῖηκ, ὑπαὶ τη6 τνοτβ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἅτ [1ᾳ. 3,3. ὈΌΚΕΚ. 
Τρ Εν ᾿ηβογίθα, ἀπα {παΐ {πΠ6 ΑἸΠΘΠἸΔἢ8 22. δήσαντες κ. τ. Δ. 866 11], 70, 1. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 55, 56. 
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ΟΥ 

ΟἸνΩΡ. 87. 1. 
λλῇ “ ΕῚ -“ Ν Κ Α » 4 

πολλῇ, ὅπως αὐτοῖς τὴν Κέρκυραν ἀναχωρήσαντες προσποι- 
Δ 8». Ν με “ ε “ 

ἡσειαν' ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν οἱ πλείους πρῶτοι 
“, “ ΄ ε ἣ 53 , [χά ΄ 

ὄντες τῆς πόλεως. Ἢ μεν οὖν Κέρκυρα οὕτω περιγίγνεται 2 
“ ’ὔ “ " «ε -“ “ 

τῷ πολέμῳ τῶν Κορινθίων, καὶ αἱ νῆες τῶν ᾿Αθηναίων 
5 ᾽ὔ » δ Ἐῖδν 5... ἢ οὖ “ Ἕ » , “ 

δἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῆς. αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο τοῦ 3 
͵ὔ ΄ ΄ Χ Ε ο 

πολέμου τοῖς Κορινθίοις ἐς τοὺς ᾿Αθηναίους, ὅτι σφίσιν ἐν 

1Ο ΒΈΕΈΘΟΝΌ ΑΥ̓ΟΥΤΕ. 

ΤΡ {Πη6 ΑἰΠΘΠί8Πη8, 8 σοπ]- 

“-“ Ἂ, 

σπονδαῖς μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν. 
Ἂ) “ » Ν 

ΠΥῚ. Μετὰ ταῦτα δ᾽ εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη γενέσθαι 
3 ΄ 3 ΄ ΄“ 

Αθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις διάφορα ἐς τὸ πολεμεῖν. τῶν 2 

ΟΑΥΞῈΕ οἵ [πὸ ΑῈ. 

ἈΕΒΑΙΗ 
ΟΕ ΡΟΤΙῦ,Α, 

(Ὁ Βδρρ. δ6---δδ, 

Ῥοίύϊάερα, ἃ σον π Πἴ8 πὶ 

» Χ 

σονται αὕτους, 

ΘΟΙΟΠΥ, 8Ππ8 ὁπΠ6 οὗ {Π8 

8}1165 οὗ Αἴῆθηβ, θ6- 

ΘΟΙηΐπρ βιιβρθοίθα ὈΥ 

Τηϑηαοα ἰο ρμῖνθ ἐθ- 

ἰδῖη ΒΘΟΌΓΙ 65 ἴῸΓ [18 

ΒαοΙν, 

2. δὲ αὐτῶν καὶ δυνάμει Υ. 
πρώτη ἴ. 6. τοῖς] οπι. ἔ. 
δ᾽] δὲ ταῦτα Θ. δὲ ταῦτα δ᾽ ἃ. 

4. ὄντες] οπη. ἃ. 
ἀθηναίοις ἐς τοὺς Κορινθίους α. 
9. τοῖς ἀθηναίοις (Ὁ. εἴ ὑγ. (α. ΟΠΊΪΒΙ ΔΙ ΟΙ]ΠΙ πα 

οατὴ Α.Β.Ε ΗΓ.» ἢ. οτα. ΒεκΙς. Ῥορρο. 6οε]]. 
ΒεκΚκ. τιμωρηθήσωνται α. οείεΓ τιμωρήσωνται. 

ν" 7ὔ ΄, “ ΄, 

γαρ Κορινθίων πρασσοντῶν πῶς τιμωρη- 
« ΄ ἊΝ Μ 

ὑποτοΠΤησαντες Τὴν ἐχθραν 

π᾿ τὰν ΓᾺΣ δὴ ΄“ ’ὔ ἃ “ 

αὐτῶν οἱ ᾿Αθηναῖοι Ἰ]οτιδαιάτας, οἱ οἰκοῦσιν 
ΝΣ ΄“ » “-“ “ 7 ΄, 

ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῆς []αλλήνης, Κορινθίων 
» ’ ε ΄-“ δὲ Ξ ΄ «ε 

ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ ξυμμάχους φόρου ὑπο- 
“ 7 Ν ᾿ - 

τελεῖς, ἐκέλευον τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος καθε- 
“- » ΄ ’ὔ » 

λεῖν καὶ ὁμήρους δοῦναι, τούς τε ἐπιδημι- 
Χ » ’ὔ Ν Ν οὐ Ἂ ’ 

ουργοὺς ἐκπέμπειν καὶ τὸ λοιπὸν μὴ δέχεσθαι 

4. τῷ] οπι. 6. 5. ἐγένετο 
8. ταῦτα 

1ο. τιμωρήσονται Β.ΟΌΚ ρ.ἢ. 
13. παλήνης ΕΗ. ρΡοβὲ ΠοῪ 

ψοσΔ θυ] τη ΟΠΪδὶ ὄντας οαπὶ Α.ΒΟΕΗΝΟΝ ἢ. οπι. ΒΟΚΚ. Ῥορρο. Ἃο6]]. 
κορ.] κορ. μὲν 1..Ρ, 

. οὕτω περιγίγνεται τῷ πολέμῳ] 
“8 οαπη6 οἂΐ οἵ {πΠ6 σοπίοβί ἢ 
“16. ΟΣ Π]Δπ8 πιππ]δβίγονθα : [1|6- 
ΤΆ]ν, ““{Ππι8 Ονο ]νοα {π6 ννὰῦ οὗ [Π6 
““ Ο ΟΣ Π]ΔΠ8.᾽ 

1Ο. πρασσόντων] ΤῊ]Β ψΨΟΓΩ͂ 15 τιβοᾶ 
1η ἃ βοτγΐ οὗ [θοῇ ΠΙ64] 56 η86 ἴο βιρη]ῆν, 
“ς ΟΠ ΓΙΝΙηρ᾽, {ὙΓΥ]ΠΡ νΉΓΙΟΙΙΒ. ΤΠΘΔῊΒ :᾽ 
ἾΚ6 ΟὟΤΓ ΟΥ̓ ΨΟΓΩΒ ““Ῥγδοίίςβ ἀπὰ ἴὸ 
“ Ῥγδοῦβε,᾽ ψΏΙΟΠ Οἰὔθη ΟΟΟΓ ἴῃ ΟἿΓ 
“ς ΘΟ] ΘΓ τ] ΓΘΥΒ ἴῃ [6 56η86 οὗ Ἰηέγίσιιο, 
οοπέγίυαποο, 5οἠθηνίηρ. 

13. ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης] ΤῊΘ 
ῬΘμΙηβιΐα οἵ ῬΆ]Π]ΘΠ6, ΤΠΟΤΘ ΔΠΟΙΘΠΙΓΥ 
ο4]Π16α ῬΏΪΕΟρτα ; ̓ οοπίαϊπθα ἀρουῦΐ 86- 
γῈη ἴονη8, ΑΡηγίβ, Νϑαρο 8, ρα, 

15. παλήνην Ε΄. (ψαὶ 5ΙτΉ]Π16Γ ο. 64.) ΗΝ, 

ΤΏ ΘγΆταθο, ϑοίοπο, Μοπῆθ, δπα ϑ'δπ6. 
586 Ηετοαοί. ΥἼ]]. 123,1, 2. 

τύ. τοὺς ἐπιδημιουργοὺς] “ΓΘ ἴοττη Δη- 
μιουργοὶ, ΟΥ̓ Δαμιουργοὶ, νγᾶ85 ἃ {116 ΔΡ- 
Ρ]δα ἴο {Π6 ομϊθῇ τηαρ]βίταίοβ οἵ {18 
Ῥε]οροηπθβίδηβ, ΘΧΡΎΥθββιῖνα οὗ {Ππεὶγ ἀο- 
Ἰηρ ““1ῃ6 βούνίοβ οὗ {Π6 ρβορὶβ." ὅ'68 
νυ, ΧΧΧΙΠ. 22. δπα Ασὶβιοί. Ῥο]ς. 
ΙΝ. 4, τ6. εἀ. Οχοῃ. δπὰ Γμαονα. Υ. 
47. 9. Αβοϊορίααββ, 8ἃ5. ψιοίθα Ὀγ {Π6 
ΟΠ] Ιαβί, σοπβι θυβ [Π6. ργθροβιτοη ἐπὶ 
Βιρογῆποιβ. (Ο]1ῈΓ ἀπαογβίδηβ ᾿ἴ το 
ΘΧΡΓΘΒΒ 8η αααϊίϊοπαὶ οΥ Θαΐγα τηδρὶδ- 
{ταῖθ, βθηῦ ὈΥ 1ῃ6 τηοῦμοῦ σΟΌΠΐΤΥ ἴο 
οί ἃ5. ἃ φο]]θαρστιθ ἴο [Π6 ἀβθιημγρὶ ἃρ- 
Ροϊηίοα Ὀγ ἴΠπ6 φΟ]Οηἰδίβ {ΠθιηβοΙν 688. 

Ε2 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ῬΟΤΙ..ΕΑ. Α.6. 439. ΟἸνρΡ. 87.1. 
΄ 4 , Ν 

οὺς κατὰ ἔτος ἕκαστον Κορίνθιοι ἔπεμπον, δείσαντες μὴ 

608 

΄ 7 , Ν ,ὕὔ ΄ὔ 

ἀποστῶσιν ὑπό τε Περδίκκου πειθόμενοι καὶ Ἰκορινθίων, τους 
3, Ψ Γ ΄ 

τε ἄλλους τοὺς ἐπὶ Θράκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους. 
Ἀ φ' δ᾿ ΄σ 

1,7]. ταῦτα δὲ πρὸς τοὺς [Ποτιδαιάτας οἱ ᾿Αθηναῖοι προ- 
; Ε] Ἂς Ἂ Ἂς 3 ΄, 7, τ “ 

παρεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ τὴν ἐν ἱκερκύρᾳ ναυμαχίαν" οἱ 8 
΄ ΕΒ ’ 4 

τε γὰρ Κορίνθιοι φανερῶς δὴ διάφοροι ἦσαν, 
Ἂ 

Περδίκκας τε ὁ ᾿Αλεξάνδρου Μακεδόνων 
Ἂν Ε] ᾿ ΄ ὰ Ν 

βασιλεὺς ἐπεπολέμωτο ξύμμαχος πρότερον καὶ 
΄ "5, 

φίλος ὧν. 
« ΄ ΄“ ΄σ Ν » ἊΝ 

ἑαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ Δέρδᾳ κοινῇ πρὸς αὐτὸν τὸ 
᾽ ,7ὔ Ἐεϑ “-“ ͵ὔ 3 ’ὔ 

ἐναντιουμένοις οἱ ᾿Αθηναῖοι ξυμμαχίαν ἐποιή- 
Ψ ΒΩ Μ Χ ᾿ς τς 

δεδιώς τε ἔπρασσεν ἐς τε τὴν Λακεδαίμονα πέμπων 

Αἱ 6 βᾷπὶθ {{π|6, 

Ῥογάϊοοδϑ, κὶπρ οἵ Μᾶ- 

σραοηῖΐδ, Δ ΌΟΙΓΒ ἴο ΟΥ- 

ξϑυΐζο ἃ ΘΟ ΘΓΔΟΥ 

ἀϑαϊηϑῦ ΑΒΘ ΠΒ πῃ Πἰ5 

ποῖρῃ ΟυΓΠΟΟΩ͂, 

5 ὧν οΥ “ ᾽} “ 

Ε ἐπολεμώθη δὲ ὃτι Φιλίππῳ τῷ 
Δηα ἐτῖθβ ἴο δχοῖΐ 6 

Ῥϑοροπηθβίδη Δ] ΠἸΆ Π 68 

ἴο νγ8 Ὑ. 

ϑσαντο. 
Υ͂ , ᾿ 5 ΄-“ Ἂς ,ὔ Ἂς Ἂ 

ὅπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς πρὸς Πελοποννησίους, καὶ τοὺς 
΄ ΄ ,ὕ - 5 ’΄ - 

Κορινθίους προσεποιεῖτο τῆς [Π]οτιδαίας ἕνεκα ἀποστάσεως 
4 Ἧ, ΄ ων ἧς , “ Ν προσέφερε δὲ λόγους καὶ τοῖς ἐπὶ Θράκης Χαλκιδεῦσι καὶ τὸ 

7 “ ,ὔ » ΜΞ “ 4 

Βοττιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων, εἰ ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι 
“ Ε κ «- Δ χ ͵ ς Ὕ- 
ὅμορα ὄντα τὰ χωρία, ῥᾷον ἂν τὸν πόλεμον μετ᾽ αὐτῶν 

4. Απίε ἐπὶ Θράκης οτηϊξί. τοὺς Α.Β.ῈἘΉ ΝΟΥ». ἢ. εἰ 
Ῥορρο. ξυναποστήσουσι Ἀ.Β.Ἐ. ΒΗ. συμμάχους Ἰ᾿. 4. περὶ Ο.ΕΗ..1. 
ς.6.ἴρ.ἢ. Ῥορρο. 5. παρεσκευάζοντο 6. 6. ἤδη] οἴη. Ο. εὖ ρυ. (ἃ. Βα πιρβὶ εχ 
ΑΙΒΙΕΙΕΉΗΝΟΝ ρ. μαροηῦ Βεκκ. Ρορρο. (οθῖοσ. 7. περδίκας Ν.Ὀ.ο.ο. τε ὁ 
τοῦ φιλέλληνος καλουμένου ὃς ἐν τοῖς μηδικοῖς ἤκμαζεν ἀλεξ. 1. δ. πρότερος Β. 
1Ο. δάρδαι ὦ. 12. ἔπραττεν ἴ. 12. αὐτοῖς καὶ πελοποννησίοις πρὸς ἀθηναίους ἔ. 
14. προσεποιοῖτο Ἐὰ. 15. δὲ καὶ λόγους Κ. τ6. βοτιαίοις Β.ο. ποτιδαιάταις 6. 
συναποστῆναι Υᾧ΄. ἔχῃ Κι. ἔχει Ο.". 1]. τὰ] οτα. Α.Β.Β.ΕΚΗ.Υ.».ἢ. αποὶβ 
Ἰπο]αβι ΡοΟρρο. 

2. περδίκου «. 

ἡ. Περδίκκας] 'ΤΊΘ 1π6 οἵ {Π6 Κίπρϑ 
οἵ ΜαοἊοράοῃ, ἔτοπὶ {ποὶγ Γουπ θυ Ῥοτ- 
ἀἸσοαβ, τηδύ θ6 βθθη ἴῃ ΗΠ γοδοίιβ, Κ 111. 
139. ΠΟΥ νοῦ τοριϊθὰ τὸ Ὀ6 Ὧ6- 
Βοθησρα ἔγοιη "Γουηθπιβ, {Παΐ πο οὗ [Π6 
ΟὨΙοῖβ. οὔ {πΠ6 Ηθγδοὶάς νηῸ αἱ {Π6 το- 
τατη οὗὨ ΠῚ5 [αγ}}ν νἹΓἢ (Π6 Ἰ)ογδηβ. οὉ- 
ταϊηθ μοξβοββίοη οἵ ΑὙρΌ] 5; δη ὁ 
1Π6 βίγσθηρτῃ οἵ {Π18 ἀδβοθπΐ (ΠΟΥ Ὑ ΘῸΓΘ 
ΔΙ]οννοα ἰὼ 6 ατροκβ; (Ηροτγοά. Ν᾿. 22.) 
θὰς 1Π6 Μαοράοῃϊαη ῬΘΟΡῚΘ τ γ τὸ- 
ραγαρα ἃ8 αἵ θοβδὲ Πα] θαυθαγαηβ. ὅὅ'66 
ΤΗυογά, Ι΄. 124,1. 126, 2. 

15. τοῖς ἐπὶ Θράκης] “ΤῊ6. ῬΘΟρ]Ὲ 

““ ΤΠ} γασο-τὐατα,᾽" οΥ Ἰινίπρ' ἴῃ [Π6 αἶτγθο- 
το οὗ '“ΓὮγασο ἢ ἃ σῬ ΠΟΥ] ἴθυπ ΔΡΡΠδα 
ἴο {π6 (ὐτθοῖκ βῖαϊθβ νοῦ Πἰπθα [Π6 
ΠΟΥ ΠΟΥ οοαϑὺ οὗ 1ῃ6 δσραη ἔτγοπι 
'᾿ΓΠοββαὶν ἴο 1η6 ΠΟΙ]Θβροηῦ. 16 ΟΠΔ]- 
οἰ ἀἸαη σΟ]ΟΠΪ65 1 [15 ἡ σ θΓ, ἀιηοηρϑῦ 
γΥΒΙΟἢ τνοσο ΟἸν ὨίΠι15, “ ΤΌΤ, ϑθυτηυ]6, 
Δ ηΠ Αὐπο, ψογθ Του παρα ἔγτοση ΟΠ] οβ 
ἴῃ πθασα, οὐνὶπρ 10 15 Βαϊ ἴο ἃ σϑνοὶα- 
το ἴῃ ἴΠ6 ρονθγητηθηΐῦ {Π6γθ, Ὀγ νὨ]Ο ἢ 
{ΠπΠ6 ΠΟΌΪο8, σα] Ηἱρροθοίς, (Ηδϑγο- 
ἀοι. Ν΄. 77, 3.) Θηβ]ανθα [ῃ6 σΟΙΠΙΤΏΟΉΒ, 
ἀπ ἄτονθ ΠαΤΏΌΘΓΒ οὗ {Π θη ἴο Θπλϊρταίθ. 
66 δίγαρο, Χ.Ι, 8. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 57, 58. 00 

ΡΟΤΙΡΖΑ. Α..Ο. 432. ΟἸνΙΡ. 87. 1. 

ποιεῖσθαι. ὧν οἱ 
» “ ς 

Αθηναῖοι αἰσθόμενοι καὶ βουλόμενοι προ- 4 
᾽ὔ “΄“ ΄ Ν » ’ » Χ 

καταλαμβάνειν τῶν πόλεων τὰς ἀποστάσεις (ἔτυχον γὰρ 
΄ “- » ΄ὔ ἈΝ 7, ε 7 ὥστ Ν 

τριάκοντα ναὺς ἀποστέλλοντες καὶ χιλιους ὁπλίτας ἐπὶ τὴν 

γῆν αὐτοῦ, ᾿Αρχεστράτου τοῦ Λυκομήδους μετ᾽ ἄλλων δέκα 
΄ , ΄σ 7ὔ “-“ ΄“ 

5 στρατηγοῦντος), ἐπιστέλλουσι τοῖς ἄρχουσι τῶν νεῶν Ποτι- 

ΙοΟ 

“ « ,ὔ ΄“ ὩΣ ων ΄σ ΄σ 

δαιατῶν τε ὁμήρους λαβεῖν καὶ τὸ τεῖχος καθελεῖν, τῶν τε 
,ὔ ΄, Χ Ε “ Χ ᾿ ΄ 

πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν, ὅπως μὴ αποστὴησονται. 

ΤΠ} }0}111|. Ποτιδαιᾶται δὲ πέμψαντες μὲν καὶ παρ᾽ ᾿Αθηναίους 
7 ν , Ἂ “-“ Λ Α Ν 

πρέσβεις, εἰ πως πείσειαν μὴ σφῶν πέρι νεωτερίζειν μηδὲν, 

Τὴ Ῥοϊϊάερδηβ, πᾶν- 

ἱπ5 ὑπο ἴῃ ναὶ ἴο 

Βαύϊϑίγ ΑὐΠρη8 σι] ἢ- 

ουῦ κἰνὶπρ [6 5θοιτῖ- 

165 σϑαιῖγθα, σϑυοὶὲ 

ΟΡΘΗΪΥ,, ἱΠἢ {π6 ΟΠΔ]- 

οἰαϊδηβ ἃηἃ Βοίϊε Π8. 

1. οἱ] οπι. 1,.Ο. 2. γὰρ οπι. Υ. 
Η. ᾿ηίθι νϑυβαβ μαροὲ Κ᾿ 
(06]]. ΒΕΚΙΚ. νυ]ρὸ ἀποστήσωνται. 

ΕΠ. ΡΓ. τῆδῃ. δέοι 6. 
ηὕροντο Α.Β.Ε.ΒΉΗ...».ἢ. ΒΕΚΚοΓ. 

4. μετ᾽ ἄλλων δέκα] ΤΠΘ πυπηθοῦ οὗ 
οἴδυθη, σΘΉ ΘΓ ]β ἃ ΑΛΏΘΠΒ δύ {Π185 Ρϑυιοα 
15. ΨΘΥΥ͂ ὉΠιιβιια], ΠΟΙ ΘΔ γγ6 ΘΟΠΟΕΙ͂νΘ, 
16 15 βα]4, μονν 10 σ8Π ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 οοτ- 
τοοῖ. ΤΠ6 ρΡο]θιηδσοῃ νγηο δ [Π6 ὕτηθ 
οἵ [Π6 Ῥαί]6 οἵ Μαγδῖπομ νγὰβ 511] 
Θμόβθη ἴο δοῦ ψιῃ {Π6 ἔθη ρϑπογαβ οἵ 
{Π6 σοιπτηοηνθα! ἢ, ἀπ ῆο Πα δῃ 
6418] νοΐθ νι ἴΠϑῖη ἴπ {Π6 σΟμης]], 
σαππούῦ Ὀ6 ΒΡΡοββθα ἴο Πᾶνα μαὰ {Π6 
ΒΆΙΠΘ ΡΟΜΨΘΙ πον. ΝῸΓ οδῃ να Ὀ6] ον 
{πα΄ 1Π6 ἴδῃ βἝ πο γα 8 οὗ {Π6 σοϊητηοη- 
γγθ ἢ ννου]α 411 Ὀ6 βθηΐ ἰορσϑίμου νῃθπ 
1Π8 ΔΙΊΩΥ σΟΠΒΙβίθα ον οὗ ἃ ὑποιβαπα 
τηθη. Βεβιῆθβ, ἔνθ οἴπϑὺ σ'ΘΠθΓα]8 ΔΓῸ 
Βοηῦ Οὐδ 5ΠΟΙΠΥ ΑΘΓ ἢ ἃ βθοοπα 
ΔΓΙΩΥ : (οἢ. 61, 1.} ἀπ ΒΌΓΕΙΥ {Πη6 σο- 
νεγητηθηΐ ννοι] ποῦ Πᾶνα ΘΠ] Ρ]ονα βῖχ- 
ἴθθη β'θῃθγαΪβ αὖ 06 {ΠΠπ|6 ἴῃ [6 5Β8ΠῚ6 
ἐχρθαποη. Καᾶρου {Πϑυθίογθ ῬΓΌΡΟΒΟΒ 
ἴο Τοδᾶ μετ᾽ ἄλλων δ΄, 1. 6. “ΙΓ ΓΟῸΓ 
““ Οἵ ογβ." ΝΥ Π τοραγτὰ ἴο {π6 πυτη- 
ΒΕΓ, Βοννανϑυ, ᾿ἢ νου] ἀρΡρθαγ {παὶ ἢϊ- 
ἴβθῃ βῬΠΘΓΑΪΒ γ ΓΘ ΘΠ Ρ]οΥ Θα αὖ οπο6 ἴῃ 
[86 τη ΙΔ ὙνᾺΓ: [ῸΓ {πΠ6 ἤτγβι ἤδθοί βθῃηΐ 

6. τὸ] οτῃ. Ο. 
8. μὲν] οπη. (.6. 

ἔπρασσον τη6]1π|85 ΔΡ06 586 νἹα]ῦ ΡΟρΡΡο. ᾿Π0 15 πο] 810 ΒΕΚΚογ. 
ἐπειδὴ δὲ ἐκ οογτοοί. ἃ. 

εὗρον τὸ 1. 

΄ Ν Χ Ν 

ἐλθόντες δὲ καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα μετὰ 
“ Ψ σ ΄ 

Κορινθίων, [ ἔπρασσον] ὅπως ἑτοιμάσαιντο 
, Ἃ γε :) ἈΝ 55λ 3 " ᾽ 

τιμωρίαν, ἢν δέῃ, ἐπειδὴ ἔκ τε ᾿Αθηναίων ἐκ 
“ ζ 5ὼν “ » Ἷ 

πολλοῦ πράσσοντες οὐδὲν εὕροντο ἐπιτήδειον, 

ἀλλ᾽ αἱ νῆες αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ σφᾶς 

4. τοῦ] οτη. ρ. 5. ἐπιστέλλουσι οτη. 
ἡ. ἀποστήσονται (Κις. Ῥορρο. 

πρὸς 5. τι. ΝεΓθαπὶ 
12. τιμωρίαν Οτη. 

ἀθηνῶν Ὁ. τ. εὕροντο (.(α. 
14. νῆες αἱ] αἱ οτα. Α.Β.5.ἢ. 

Οὗ νγὰβ σοιητηδ θα Ὀγ Ῥρυο]ο5 ψΊΠ 
ΠἾΠ6. ΘΟ]]θαρτιθ8 ; (Ἱ μιογά. 1. τιό, 1.) 
ἈΠῸ ἔλθου υνα γα 8 ἃ Γϑ ΠΟ οθπηθηΐ ἈΥΓῖν 65 οὗ 
Τοτίγν 5Π108, ἃπα βι 1 ὈΒΘ] ΘΠΕ]Κ ἔννῸ ΤΠΟΤΘ 
ΤΟΙ Ογοθιηθηΐβ, οὁπ6 οὗ ψ ῃὶοῃ μα [ἢγθο 
ΘΟΙΏΙΉΔΠΘΥβ, ἀπ τΠ6 οΟἴπου ἔνο. [Ὁ 
γγΟ] 4 566), {Ππογϑίοσθ, {πᾶὸ 651 465 {Π6 
ἴθῃ βῬΠΕΓΑΪΒ οὗ [Π6 σοιητηοηνν θα ἢ Ρτο- 
ῬΕΓΙΥ 50 681164, ΟἰΠδῚ σΟΠ ΠΑ ΠΘΓ5 ἩΨΕΓΘ 
ΒΟΙΠΘΕΠΊ68 ΘΙΏΡΙΟΥΘα, οἰ ὉΠ6Υ ν] ἢ {Π6ΠῚ, 
ΟΥ ἴῃ ἀοίδοῃρθα σοτητηδηά8, ἰκὸ {Π6 ρτο- 
ΘΟΠΒ1118 αὖ ἤοτηθ. 5111} {πΠ6 οὐ παπι- 
ῬΕῚ οὗ οβἴδθνθῃ, ἀπ {Π6 οἰτουτηβίαποθ οὗ 
80 ΤΠΔΠΥ͂ ΘΟΙΠΙΠΔΠΘΥ5. δ ηρ 5θηῦ ΜΠ 
80. 58Π18}} ἃ ἴογοθ, σαπποῦ θα ἈΡΡΘΑΓ 
ΒαΒριοίοιιβ. Με. ΤΏΙΓ]νν4}} [ςῸ]]ονν 5. {86 
ἰοχῦ οὔ πον 1468 νι που ἃηΥ ΤΘιηατΚ ; 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἔτοπῚ ποῖ Πανίηρ Πα] ΠΪΒ5. αἵ- 
1θη1 100 αἀταννῃ ἴο ἴΠ6 μοϊηΐ, ἃ5. γν᾽8. ΤῊΥ̓ 
ΟΥ̓ Οα88 ννῇθη {Π6 ἤγϑί δαϊοπ οὔ {Π15 
ΨΌΓΚ ννὰβ ΡΕΒΠΒΠΘα ; θυ ΡΟΒΒΙΌΙΥ αἰξὸ 
ἴτοῖὰ Ὠ18 ποῦ {Ὠϊηκιηρ {Π6 βίαϊθιηθηΐ 
ΘΒ ΟΠ]; νυ Β]Ο ἢ σοσγία! ἢν υνουἹὰ 08 
ΠΟ ΠΙρῊϊ ἀγριιπιθηΐ 1η 108 [ἀν ΟΌΓ. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ῬΟΤΙΌΖΕΑ. Α. Ὁ 432. ΟἸνταρ. 87. 1. 

ὁμοίως ἔ ὶ τὰ τέ ὃν Λακεὸδ νίων ὑπέσχετο ὁμοίως ἔπλεον, καὶ τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονι χ 

0 

΄ Ὦ , “ » Ν 3 Ν 

αὐτοῖς, ἣν ἐπὶ Ποτίδαιαν ἴωσιν ᾿Αθηναῖοι, ἐς τὴν Αττικὴν 
Ν “ » , Ἅ 

ἐσβαλεῖν, τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετὰ 
, ΄“ ΄ ἃς 

Χαλκιδέων καὶ Βοττιαίων κοινῇ ξυνομόσαντες. καὶ 1Περ- 
Ν ΄ ΄ » “ 

δίκκας πείθει Χαλκιδέας τὰς ἐπὶ θαλάσσῃ πολεις ἐκλιπόντας ὅ 
3. «8 » Φ 

καὶ καταβαλόντας ἀνοικίσασθαι ἐς ᾿᾽Ολυνθον, μίαν τε πολιν 
΄“ ᾽ “- , “- 

ταύτην ἰσχυρὰν ποιήσασθαι" τοῖς τε ἐκλιποῦσι τούτοις τὴς 
ἄς ΄ ΄“ ᾽ς Ν Ν ͵ 7 35), 

ἑαυτοῦ γῆς τῆς Μυγδονίας περὶ τὴν Βολβην λίμνην ἔδωκε 
΄ὕ “ ΕἸ ε ἈΝ τ ἢ ῃ ͵ 5 χε κ 

βϑνέμεσθαι, ἕως ἂν ὁ πρὸς ᾿Αθηναίους πόλεμος ἢ. καὶ οἱ μεν 
᾽ , ͵ “ ᾿ Ἷ ν 5 ἽἋ 

ἀνῳκίζοντό τε καθαιροῦντες τὰς πόλεις καὶ ἐς πόλεμον τὸ 
ἐ 

« Ἁ , “ ΄“ ᾽ , 

παρεσκευάζοντο. Τ|1Χ. αἱ δὲ τριάκοντα νῆες τῶν ᾿Αθηναίων 
» ΄ » Ν ον τας ᾿ς ΟῚ 

άκης, καὶ καταλαμ- 
Τη6 Αὐἰμοηΐδη [ΌΓΟΘ8 ἀφικνοῦνται ὩΣ νυ, Θρφ 7)5. Η 

ἐπ {86 ποὶρῃθουσοοῦ 

ΡΟ δὲ ἢγβί ἴοο σγϑακ 

2 ἴο δοὲ δραϊηβί {Π6 σϑ- 

γο] θὰ 5βἰδίεββ. 

ἐτὸ ᾽ Υ 

βάνουσι τὴν Ποτίδαιαν καὶ τάλλα ἀφεστηκοτα. 
ε 5Ὰ ἡ “ ΄ 

νομίσαντες δὲ οἱ στρατηγοὶ ἀδύνατα εἰναι πρὸς 

τε Περδίκκαν πολεμεῖν τῇ παρούσῃ δυνάμει τῷ 

᾿ 

1. ὑπέσχετο Α.Β.Ο.ΕΕΙΗ.ΝᾺ. Ῥορρο. (611. ΒΕΚΙ. ἃ. εἴ νυ]ρὸ ὑπέσχοντο. 
4. ἐμβαλεῖν 4.1. προσβαλεῖν 5. 4. περδίκας 56. 5. τοὺς οσογτοοίαβΒ Κα. 6. κατα- 
βάλλοντας ΚΚ. καταλαβόντας Α.Β.Ε.. 1. ἀνοικήσασθαι Ἐ,. ἐς] οἵη. Ε΄ 
ἡ. ἰσχυρὰν ταύτην ἔ. ἐκλιποῦσι Α.ΒΙΟΞΟ.ΚΟΝΝθ.ς ἂρ... Ῥορρο. 606}]. ΒΕΚΚ. 
ἐκλειποῦσι Η. Ἐδ. εἴ νυ]ρὸ ἐκλείπουσι. 8. ἑαυτοῦ] τε αὐτοῦ Κα. Ῥοϑῖ τῆς ΟΠΊΪΒ] 
τε οατῃ Α.Β.Ὲ ΕΘ. Ἢ .Κ.Ι.Ο.Ρ.Ν ἃ.ρ.}..1.. οἵα. ΒΕΚΚ. Ηδδοῖς. Ρορρο. 061]. βόλ- 
βην ΑΙΒΙΕΕΗ ΚΟΝ. Ῥορρο. (ο6]1. Βεκκ. Ο. οὔ νυ]ρὸ βολβήν. Ὁ. ἦν ὃ. 
11. τῶν ᾿Αθ.} οτῃ. Κι... 
Ῥορρο. (6ε]}}. 
Ἰαδ, ΡῈ χὰ δ 

13. Ροβύ τὴν Οπηϊδὶ τε αατῃ Α.Β.Ε ΕΗ... ἢ. οπι. ΒΕΚΚ. 
14. ἀδύνατοι 6. ἀδύνατα εἶναι ροβὲ πολεμεῖν ροῃϊΐ ἔ. 15. τε] 

Ι. τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονίων] ΤῊΘ τέλος, {|κ6 ἀρχὴ, 18 ΔΡΡ]1ΟΘα ἴο τηδρὶ8- 
ΟΥἹρῖη απ νἁγίοιβ τπραηηρδ οἵ [Π6 
ννΟΓ8Β. τέλλω ἀπ τελέω ἅτ αἰζοτηρίοα 
ἴο Ὀ6 (τασρὰ Ὀγ Ἰ)ατητῃ, [μοχὶς, Ἠοιῖηθ- 
τίο., ἀηὦ Ὀν ΔΥ̓ΔΟΠβυλι ἢ ἴῃ Ὠὶ8 Ἠεοϊθη- 
ἰδοιο Αἰογ μιιπιδ χιπεἰθ, νοὶ. 1. ΑΡροπα. 
14. ΤῈ ννογβ ἃγὸ οοππδοίθα ἢ ΟἿΣ 
νΟΥῸ ““1ο 16}},᾽ δαὐὦ νὰ τπ6 (ἀουπηδῃ 
δίοίΐοα, χαϊιίοη, ἀπ χροὶ. τΤέλλειν 15 
“τὸ Ραΐ, ΟΥ̓ ἴ0 8Β6:{1Ὸ :᾽ τὩδποο τελεῖν 18 
“10 Β6ί{16, σοτηρ]οῖθ, οὐ Ρογίθοϊ," δπάᾶ 
τέλος ἴΠΠ6 ““ βοι{ἰοηθηΐ οὐ ρογίθοι σ᾽; 
οὗ ἃ {πἰπρ; πϑποθ ἴΠ6 ΘΧργθββίοηΒ γά- 
μοιο τέλος απ θαντάοιο τέλος ; ὈΟΐὴ 
Ὀοῖηρ {Π6 βοιιΠθηθης οὐ τον οὗ Πρ, 
που ρμἢ 'πΠ ἃ αἰβογθηῦ βοηθθ. Ἠθησο 

γαΐῖθϑ ἃΠ ἃ Ῥόννθυβ, οἱ κύριοι ; ἃηα [ἢτ8 
Τ 5ῃουα ἐγαηβ]αΐθ {Π6 νου 8 τέλος ἁγνὸν 
ἴῃ “βοῦν ]υ8, Ἕπτ. ἐπὶ Θήβ. ν. τύ4. 
οα. ϑεμθϊ, “ὙΠΟ νἱγρη ῬοννοΥ ἢ 
ϊ. 6. Μίποινα. θη ἀραὶη τέλη, ἃΡ- 
ῬΙϊοα τὸ [η6 αἰνΊβΟΠΒ. οἵ ἃΠ ὩΓΤΊΥ, 81ρ- 
ΠΙΠ6Β. ΔΡΡΆΓΘΗΓΥ {Π6 Βα Πη6 ἃ8 τάγματα, 
Ἰ. 6. “16 568. ΟΥ ΟΥ̓οΥβ᾽᾿ οὗὨ δῇ ΔΥΤΩΥ, 
᾿μθῦν, τελεῖν βρη ῆθβ, “10 βθ {16 δ 
“ε δοοουηῖ ;᾿ πὰ {πθηοῸ6 ρΘΠΘΓΆΪΥ, 
“0 Ῥαγ." (Ζαλίοη. ἴθ Οθυπηαπ, δηᾶ 
1Π6 οἰά δθῆβ6 οἵ “(16 ἴῃ ἘΠρΊ 5}, 
ΠΠ τ[ῃ6 πιοάθγη τνογὰ ““10}1.) Τὰ 
τέλη 16 ““10]18 ;᾽ ἀτέλης, ““ [01] ΟΥὉΪὰ Χ 
κε [τρο. ἼἼΠ6 τηρδηϊηρ οὗ [Π6 ΘΧρΥθ8- 



ΞΎΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

ῬΟΤΙΌΖΕΑ. Α. Ο. 439. ΟἸνταρ. 87.1. 
Ν Ν ΄“ , ΄ π ρυνς, ὴ 7 

καὶ τὰ ξυναφεστῶτα χωρία τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, 

Ι, 5σο---ὅτ. Ἵ 

5. ε)5 τορ ΝΝ - ΄ ᾽ ΄, Ν ΄, 

ἐφ᾽ ὅπερ καὶ τὸ πρότερον ἐξεπέμποντο, καὶ καταστάντες 
’ὔ ἣν , ἣν “ 7 “ ͵ 

ἐπολέμουν μετὰ Φιλίππου καὶ τῶν Δέρδου ἀδελφῶν ἄνωθεν 
΄ » ΄ Ν Ε ’ « , 

στρατιᾷ ἐσβεβληκότων. 1,Χ. Καὶ ἐν τούτῳ οἱ Κορίνθιοι, 
᾿" 4 ’ὔ “ 3 “ 

5 γχιῖοι εἴνου (μ οὐ. Τῆς Ποτιδαίας ἀφεστηκυίας καὶ τῶν ᾿Αττικῶν 
Ὶ ς κ κ , 3. δΓ πὶ " - 

τἰμΕΠυΐδτιδ ἐϊπηο ἐο βου γεῶν περὶ Νίακεδονίαν οὐσῶν, δεδιότες περὶ 
Η ΄-“ ΄ Ἀ « ’ὔ 

δαόόσυις ἐ0 Ῥοπάκα. τῷ χωρίῳ καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγούμενοι 
ἐ ἑ 

“ Ἁ “-“ 

πέμπουσιν ἑαυτῶν τε ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων Πελοπον- 
“ « Ν ,,): Χ ’, 

νησίων μισθῷ πείσαντες, ἑξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς πάντας 
ς , Ν Χ ΄ » , Ν 5. ἰσι 

τοὁπλίτας καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν 2 
3 Χ εἰ π ’ Ἂς ’ 5 “-“ Ε] σ 

Ἀριστεὺς ὁ ᾿Αδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα 
“-“ “ ’ὔ 

οἱ πλεῖστοι ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ζυνέσποντο" 

καὶ ἀφι- [9] 

5 Ν “- ΄ Ἂ. τῷ » ΄ 

ἣν γὰρ τοῖς [Ποτιδαιάταις ἀεί ποτε ἐπιτήδειος. 
"-- ΄“ « Ζ , Δ , 

κνοῦνται τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἢ [Ἰοτί- 
3 “ ΕῚ Χ « 

1Χ1. ἦλθε δὲ καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις εὐθὺς ἡ 
Ά ΄ “ ΄ “ 3 “- Ν ΄ 

Βαρ ἐπ Αἰμοπίαις ἀγγελία τῶν πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσι" καὶ πέμ- 
Ῥαὶπρ' ΤΟΙ Πίογοθα ἔγοπη 

᾿ ’ὔ 

τῷ δαια ἀπέστη. 

« 57 Ν ΩΝ Ἀ 39 ’ὔ 

πουσιν, ὡς ἤσθοντο καὶ τοὺς μετὰ Ἀριστέως ΒοΙηθ, οοποϊπάθ 8 

Βδβέυ ρϑᾶοθ τ Ῥοτ- 

αἴσοαβ, (τῆ ἢ 

ῬΓΘΔΚΒ ἱπηπηραϊδίοὶν 

Αἴζοσνα τ 8) ἀπ δᾳ- ; ᾿ Ξ , πο 

20 νδηοο δραῖπει Ῥοιάαα, ζαλλίαν τὸν Καλλιάδου πέμπτον αὐτὸν στρα- 

5 ΄ ’ « ΄“ « ’ ἌἍ 

ἐπιπαρόντας, δισχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας καὶ 
᾽ὔ ΄ Χ Ν ΕῚ “ Ν 

τεσσαράκοντα ναὺς πρὸς Τὰ ἀφεστῶτα, και 

Ν. Ἄς κ5 ΄ » ,ὔ “ τὰ 

τηγον, οἱ ἀφικόμενοι ἐς Μακεδονίαν πρῶτον καταλαμβάνουσι 
Ἁ 3, 

τοὺς προτέρους χιλίους Θέρμην ἄρτι ἡρηκότας καὶ Πύδναν 

1. ἀφεστῶτα 1. 2. τὸ πρῶτον (.6.1.1,.0.6 ἔν. 
τοοΐιβ ΚΕ 4. ἐσβεβληκότα (. ἐμβεβληκότων 1. 6. μακεδονίας α. ἡ. τῶν 
χωρίων «ς.Ὦ. 11. τε] δὲ 6: οὐχ ἥκιστα οτη. ΡΥ. ἃ. 12. ξυνέποντο Ν.ρ΄. 
12. ποτε] οπῃ. ΝΙ͂Υ. 14. ἡμέρᾳ] οτη. Κ. α. ἢ σοττθοίαβ Εἰ, Ρορρο. (ἀοε]]ογ. 
τὰ μνς η Ὁ. «βίοι ἧ. 20. δὲ τὸν α. αὐτῶν Καὶ.".α.6. 21. πρῶτον] 
ΟΠ). ἢ. 

4. δέρδα Ἦ. εἴ οοΥ- 

οἰϊαπη σΟΠΊΠΉΙΠΪΓΘΓ ΕΓ οὐ εἴ α εβξγαη- 
ἴὰγ. ὈΌΚΕΚ. 

5ΒΙ0η τελεῖν ἐς ἀστοὺς (ϑορῇ. (Εά. ΤΥ- 
ΤΆΠ. 222. (ΟΟτηράγα Ηογοαοίμβ, 11.51.2.) 
18. ΔΡΡΆΓΘΠΗΠΥ “10 Β6 ἃ {1]] ΟΥΓ οοπη- 
““ Ῥ]οίθ οἰ] Ζβη :᾽ ““ ἴο δττῖνα αἵ ἃ ρ]δεβ 
““ ἉΙΠΟΠΡ ΟἸ ΖΘ Ώ5.᾽ (ὈΠΊρατα [Π6 οχ- 
Ῥγθββίοη, Τπαογά. ΠΥ. 78, 5». ἐς Φάρσα- 
λον ἐτέλεσε. 

3. Δέρδου] Δέρδα βοουπᾶο οᾶϑα ἴῃ 
(858. υὐ Πυδαγόρα, ᾿Αρχύτα εἰ α]ϊα, αιχδ 

22. Θέρμην] ᾿ΓΗΘΕΒΔΙΟΠΙσα, (Π6 ΠΆΠῚ8 
οὗ [8158 ὕοννῃ αὖ ἃ Ἰαΐϑθυι. ΡευΟα,, ννὰ8 ρίνθη 
ἴ0 ὈγΥ (ὐδββαπάθυ, π6 βοὴ οἵ Απεραΐοσ, 
νΠΟ τοβίογθα δηα θη]αγρϑα ἰΐ, ᾿π ΠΟΠΟῸΓ 
οὗ δὶξ νῖΐ “ΤΠ ββαϊοηϊοα, {Π6 ἀδιρΉϊο 
οἵ ῬΒΠΙρ. ϑίγαθο, ἔταρτα. Ὑ11. Εταρτη. 
1ο. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ῬΟΤΙΌΖΕΑ. Α. Ὁ. 439. ΟἸνΠΙΡ. 87. 1. 

“ , Ν Ν ᾽ Ν Ἅ ΄ 

“πολιορκοῦντας. προσκαθεζόμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν [Πυδναν 
» , ν » δὲ ΄ Ψ,, Ν 

ἐπολιόρκησαν μὲν, ἔπειτα δὲ ξύμβασιν ποιησάμενοι καὶ ξυμ- 
᾽ Ν “ «ε ε Χ ΄ 

μαχίαν ἀναγκαίαν πρὸς τὸν [Περδίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατη- 
« «ε Χ Χ ᾿ 7 

πειγεν ἡ Ποτίδαια καὶ ὁ ᾿Αριστεὺς παρεληλυθως, ἀπανι- 

2 

στανται 
κἀκεῖθεν ἐπιστρέψαντες, καὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου 

καὶ οὐχ ἑλόντες, ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν [Ποτίδαιαν, 

τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων 

πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φι- 

λίππου καὶ Παυσανίου: ἅμα δὲ νῆες παρέπλεον ἑβδομή- 

κοντα. κατ᾽ ὀλίγον δὲ προϊόντες τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Γίγωνον 

καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο. Τ,ΧΤ]. Ποτιδαιᾶται δὲ καὶ οἱ μετὰ 
Ψ Ἁ 

Το Ῥοίάχαηο, πὰ ᾽᾿Αριστέως Πελοποννήσιοι προσδεχόμενοι τοὺς 
{πο ῖγ 811165 ρῖνθ ἐῃθ πὶ 

Ῥαίτ 6 Ῥοίοσο Ῥοίϊάεα, 

Ι. καὶ προσκαθ. α. 
4. ἡ Ποτίδαια] οτη. ἃ... 

12. Πελοπ.] οπη. ἢ. 14 

2. δὲ ροβῦ ἔπειτα οτη. Ό΄. 
ἀπανίσταται Ἰὰ. 

Ῥορρο. (Δο6}}. Βεῖκκ. Β. εἵ νυ]ρὸ βέρροιαν. 
ν 

. ἐστρατοπεδεύσαντο α6. 

» ἊΝ ΄ 

᾿Αθηναίους ἐστρατοπεδεύοντο πρὸς Ολύνθου 

. ὡς δὲ αὐτοὺς α. 
5. βέροιαν Α.Ο.Ε ἘΝ 6.Η.Κ.. Ηδδςοκ. 

6. τὸ χωρίον 1,. 11. γίγυνον ἴ. 
πρὸς ᾿Ολύνθου (ὐ. Ρορρο. 

(οΕ}1ου. πρὸ ᾿Ολύνθου α.Η.1.Κ.1,..0.Ρ.6.. 6ὖ οοττ. Ἐς ψαρο Ηδδοὶς. ΒΕΚΚογ. 
πρὸς ᾿ολύνθῳ. πρὸ ᾿Ολύνθου Ἰερὶῦ 411. πρὸ ὀλύνθῳ Ν. 

2. ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν 1. 6. ““ΜΏΙΟΝ 
“ΠΟΥ ΟΠΪΥ τηδαᾶθ θβθοαιιβα ἔπθὺ σου] 
“ποῦ ΠΕ6ῚΡ 11. Οὐοιῃρ. 11]. γ7ο, 1. βρώ- 
σεως πέρι ἀναγκαίας, ““ἘοΟα γν ΠΟ ἢ ΠΟΠΘ 
“θα ἃ βίαγνιηρ πηδὴ υνου]α Πᾶνα βαΐθη. 

6. κἀκεῖθεν ἐπιστρέψαντες, κ. τ. λ.7 
ΤῊ ΑἸΠοπἰδη8 ταϊβθα {Π6 βῖορθ οἵ Ργά- 
πᾶ, ἃπιἰ σοποὶθα ἃ Παβίγ ρθᾶσθ ΨΊ ἢ 
Ρογάϊοοαβ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο Παβίθῃ ἴο ]ΔΥ͂ 
βίθρα ἴο Ροιτρα. Βαΐ 1Π15 ρθᾶςθ νγὰβ 
800. ὈΤΌΚΘη, ἃΠα Ῥογα]οοαβ ἀραΐη Ἰοϊηθα 
[Π6 ΘΠΘΙηΪ68 οὗ ΑἸΠ6Π8 ; [ὉΓ τυ ῃαΐ γθᾶβοῃ, 
8 ποΐ βίαϊθα, Ὀπῦ ῬΟΒΒΙΡΙΥ οἡ δοοοιὺπί 
οὗ τη6 ρογἤάϊοιιβ αἰϊθιηρὺ ἰο σοῦ ροβ- 
βθββίοη οἵ Βογοθα, νοῦ ον 1685 
Ὦργθ πηθηϊοηβ. “6 παίτιγαὶ τοιίθ 
ἴτοπι Ῥγάπα ἴο Ῥοίθθα Ἰὰγ δἱοὴρ {16 
οοαβί, απ Βογοθα ννὰβ αυϊίθ οὐδ οἵ [Π6 
ὙΑΥ, αὖ βοηθ αἰβίδησθ ἴο 1Π6 ννθϑινναγή, 
ΠΟᾺΓ {16 ἴοτί οἵ {Π6 Βογγηϊδη πηι ηἰαϊη8. 
θυῖ 16 Πορα οἵ βιγρυϊδὶηρ βογοα ἰη- 
ἀποροῖ τπ6 Αἰμοπΐαπβ τὸ εἰδνϊαΐο {ΓΌΤὴ 
{Ποῖνγ αἰγοοξ Ἰπθ οἵ τηάγοῆ ; ἔθη, αἴζοῦ 
{6 ἔα] το οὐ 1}18. {γθασογοιιβ αἰζοιηρί, 

{πον τϑίθγηθα ἀραὶη ἰὼ {Ππ6 ββα-οδβῦ, 
8 Πα] σοπεϊπιιθα το [Ο]]ονν 16 611 {πὸ ν ἃγ- 
τὶν αὖ αἱροηιβ. Ππι8 {π6 ννογαβ καὶ 
πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ 
ἑλόντες ἅτ ἃ βού οὗ Ῥδγθηΐῃθβὶβ, πὰ 
ΔΓ Ἰπίθη 66 ἴο [6]] τι8 {παὶ τΠ6 ΑἸΠΘηὶ- 
88, Ὀοίοτθ {πον σοι ασηθα ἴο [Π6 σοαϑβί, 
δα πηδάθ ἃ ἔγα [1688 αἰΐθιηρί ἀροη Βο- 
τα, ϑν]οἢ Πα Ὀδθη {Π6 οὈ]θοῦ {παῖ 
ἢγνϑι ᾿παππορα {Ποπὶ ἴο ἀθνιαΐθ ἔοι {Π6ῚΓ 
αἰτοῦ τοδα ἔτοπι Ῥυαπᾶ. 

14. πρὸς ᾿Ολύνθου] 1 Πανα δαορίοα 
{18 τραάϊηρ ἢ ῬΟΡΡΟ πα (]]οΥ 
ἔγοπὶ {π6 απσθηθταη ΜΩ͂. ((.), ἴον, ἃ5 
ῬΟΡΡο νγ8Ὲ}1 οὔβογνθβ, “"0Π6. 811168 ὑγ 6 
κε ΘΙ ΠΘΓ Θποδτηροὰ ἐπ γγοπὲ οΥ᾽ ΟἸγη- 
“ ἴΠπ8, πρὸ ᾿Ολύνθου, ΠΟΥ γοῦ οἶοδβ6 ἰοὸ 
“ ΟἸγπΐμι8, πρὸς ᾿Ολύνθῳ, ας ἀπάοΥ 
““ (ῃ6 νν8}15. οἵ ῬΡοιδθα, οα ἴπ6 5146 οἵ 
“1Π6 τον {πα΄ Ἰοοϊκοα ἐοιυαγα ΟἸγη- 
κε (ἢὰ8 ; {Παὖ 185, πρὸς ᾿ολύνθου.᾽ Οὐοιῃ- 
Ραγο 111. 21,2. πρὸς Πλαταιῶν. ΙΝ΄.21, 
1. πρὸς τοῦ λιμένος. Δ΄. 130,1. τὸ πρὸς 
Σκιώνης. 

΄ ΄ ΕΣ ν᾿ 

ἐκ τῆς Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν ὅ 
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᾿Ψ. “ ΕἸ “-“ ΕΥ̓ ΕἸ ᾿ , “-“ , 

ἀπᾶ το ἀείοιο πὰ ἐν Τῷ ἰσθμῷ, καὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς πόλεως 
ατὶ Η ᾿ 5 ΄ ἈΝ ᾿, - .Ν 

γα πρῖο ἐπ ἐονη, ἐπεποίηντο. στρατηγὸν μὲν τοῦ πεζοῦ παντὸς 2 
. 7. “, » ΄ὔ “ ΝΣ 

οἱ ξύμμαχοι ἥρηντο ᾿Αριστέα, τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν" 
» Ἅ) Ν » δ 4 “-“ » ,ὔ Ν γ ΄ 

ἀπέστη γὰρ εὐθὺς πάλιν τῶν ᾿Αθηναίων καὶ ξυνεμάχει τοῖς 
΄ » τ" » » ε κ 7, ", 5 

5 ΠΟοτιδαιαταις, Ιόλαον ἀνθ᾽ αὑτοῦ καταστῆσας ἄρχοντα. ἢν 3 
Ἅ,..6 ΄ ὩῚ Υψ' Ν, Νὴ ν- “- ΄ 

δὲ ἡ γνώμη τοῦ ᾿Αριστέως τὸ μέν μεθ᾽ ἑαυτοῦ στρατόπεδον 
", » σι Ὁ θ σ΄ » "» Χ ᾽ΔΘ ΄ ἊἋ » 7 

ἔχοντι ἐν τῷ ἰσθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς ηναίους, ἢν ἐπίωσι, 
’ὔ ΝΝ ᾿; Χ .΄, » “ ΄ Α Χ Ν 

Χαλκιδέας δὲ καὶ τοὺς ἔξω ἰσθμοῦ ξυμμάχους καὶ τὴν παρὰ 
’, ΄ “ 3 ᾽ , »» Ν “ 

Περδίκκου διακοσίαν ἵππον ἐν ᾿Ολύνθῳ μένειν, καὶ ὅταν 
2 ΄“ τ ἊΣ “-“ ΄“ ἣν Ἅ - 

ιο᾿Αθηναῖοι ἐπὶ σφᾶς χωρῶσι, κατὰ νώτου βοηθοῦντας ἐν 
,» ΄ ς “ Χ 7 ΤΆ ᾽ 53 « ΄ 

ἔσῳ ποιεῖν αὑτῶν τοὺς πολεμίους. Καλλίας δ᾽ αὖ ὁ τῶν 4 ΄ μ 
᾽ “ Ν Ν « ΄ Ν Ἁ 

Αθηναίων στρατηγὸς καὶ οἱ ξυνάρχοντες τοὺς μὲν Μακε- 
’ὔ ΄ ’ Ν “ ’ » ’ ϑν. ἣν 3 ΄ 5 

δόνας ἱππέας καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγους ἐπὶ ᾿Ολύνθου ἀπο- 
’ 4 ᾿ Ν 5 ΄σ 5 ἴω » Ν » 

πέμπουσιν, ὅπως εἴργωσι τοὺς ἐκεῖθεν ἐπιβοηθεῖν, αὐτοὶ ὃ 
» ͵ ς , 5 ΄ 5 Ν Χ ΄ 

ιαναστήσαντες τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν ἐπὶ τὴν [Τοτίδαιαν. 
ΩΓ ᾿ Χ δε ὦ ἘΣ 2 Ἀν 25 κ » 7 

καὶ ἐπειδὴ πρὸς τῷ ἰσθμῷ ἐγένοντο καὶ εἰδον τοὺς ἐναντίους 5 
2 ’ 7] Ν 5 Ν 

παρασκευαζομένους ὡς ἐς μάχην, ἀντικαθίσταντο καὶ αὐτοὶ, 
Ν » Χ ΄ Ῥ. Ἂς ΠΩΣ Ἂ, ἊΝ ρ-᾿ 

καὶ οὐ πολὺ ὕστερον ζυνέμισγον. καὶ αὐτὸ μὲν τὸ τοῦδ 
᾽ Ψ ’,ὔ πῶ αὐ τ Νι συ» 3 με Αριστέως κέρας, καὶ ὅσοι περὶ ἐκεῖνον ἦσαν Κορινθίων τε 

“-“ Ν » « δ ᾿- 

:οκαὶ τῶν ἄλλων λογάδες, ἔτρεψαν τὸ καθ᾽ ἑαυτοὺς καὶ 

2. μὲν] μὲν οὖν ἃ. δὲ ς.ἴ. Απίδ τοῦ οπηϊβὶ οὖν αατὰ Α.Β.Ο.Ε.ΕΉΗ.Υ.ς.».ἢ. 
οἵη. Βεκκ. Ρορρο. 6061]]. Ῥοβὲ τοῦ ομηβὶ δὴ ἐαπὰ Α.Β. ἘᾺΝ Ή ΠΝ. ς.ρ.}.1. Ρτὸ 
4 δὲ Παρεί (ὑ, μὲν ς.ἴ. οπι. ΒΕΚΚ. Ρορρο. 661]. 8. ἥρηνται ἃ. 4. συνε- 
μάχει ἴ. οι ΟΙΗ. Κ΄. 5. ποτιδεάταις Υ. 6. μεθ θ᾽ 1. η. ἔχοντι 
ἈΞΒΟΙΕΉΗ-. ἔξ. ἢ. Ῥορρο. (ἄοδεαῖ;εγ. Βεκκ. ἔχοντες 6. ἃ. οἵ νυ]θὸ ἔχοντα. 
δ. παρὰ] ΟἸη. 1. 9. περδίκου Ν. το. νώτον ἰ. νῶτα Υ. βοηθοῦντες ἰδ. 
11. αὐτῶν Ρορρο. αὖ) οἵη. 4.1. 12. μακεδόνων (οΥτγθοί. ΕΗ. τ. ὄλυνθονΚ.ς.". 
τὃ. ὕστερον] ὕ ὕστερον καὶ Κα. συνέμισγον Β.Ν΄. ξυνέσμιγον ς.1. συνέσμιγον ἃ.}ι. 
10. ἐκείνου Ω. ἦσαν] οτη. ἃ. τε] οπῇ. ἔ. 20. ἔτρεψαν α.Η.Κ. Ρορρο. 
(ο6}1ογ. Βα. νυϊροὸ ἐτρέψαντο. τὸ] οτη. Α.Β.ΟΙΕΙΝ.Υ.ο: 

1. ἀγορὰν ἔξω τῆς πόλεως] ΤΠα οὔ͵]εοε ὅρ. τοο. ἀπᾶ ὙΠ). 95; 
οὗ Πανίηρ ἃ τηδγκοῦ ουΐβιαθ {πΠ6 ἴοννῃ η. ἔχοντι] ΚΤ ΝΡΣ ΦΡΑῸΣ Δα ΒΘΠΒΌΠ 
τὰβ ἴο ἀδρτῖνα {Ππ6 τηθῃ οὗ 8}1 δβχοῖιβα ἔδοία : πᾶπὶ ψυθογιπὶ τοῦ ᾿Αριστέως 
ἴον βίγαρ ) Πρ Ἰηζο {Π6 ἴοννῃ ἴο σοῦ ργο- γνώμη ἦν Ἰάδτη 6 ηβι18, ἃς 51 Αἰχιββθῖ τῷ 
νἰβίοηβ, πη 850 Ὀεϊηρ ΟἹ {Π6ῚΓ ροβίβ 'π ᾿Αριστεῖ ἔδοξε. ὍΠ1,. 
σᾶ86 οἵ ἃ Βα! άθη αἰζαοὶς. Οὐπιράτο ΥἹ]. 
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“ ΄ . ’ “ 

ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ πολύ" τὸ δὲ ἄλλο στρατόπεδον τῶν 
“- “ ΄ «ε “ ΝΕ ς “ 

τε Πηοτιδαιατῶν καὶ τῶν [Πελοποννησίων ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν 
΄σ- 5 ΄σ΄ 

᾿Αθηναίων καὶ ἐς τὸ τεῖχος κατέφυγεν. 1,ΧΊ1Π]|. ἐπαναχωρῶν 
᾿ οὗ Ἂς “-“ "οἱ « « “-“ Ἂ 

δὲ ὁ ᾿Αριστεὺς ἀπὸ τῆς διώξεως, ὡς ὁρᾷ τὸ 

4 

Ατὐἰβέθιβ, ἐη6 Ἰοδᾶθγ οὗ 

{ῃ6 ΟοτΥπιίδη δυχὶ- 

Ἰαγῖθβ, δβοῦρεβ ἔγότα 

τ δοιίοη ἱηΐο Ροίεθα 

ψ Γἢ ΑἸΒΊοα] ἐγ. Ατηοαπὸ 

οὗ ἴ6 1058 ὁπ Βοΐἢ 

5468. 

ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας, ἢ ἐπὶ τῆς 

Ὀλύνθου ἢ ἐς τὴν Ποτίδαιαν, ἔδοξε δ᾽ οὖν 

ξυναγαγόντι τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ ὡς ἐς ἐλάχιστον 

χωρίον δρόμῳ βιάσασθαι ἐς τὴν ἸΠοτίδαιαν: καὶ παρῆλθε 

παρὰ τὴν χηλὴν διὰ τῆς θαλάσσης βαλλόμενός τε καὶ 

χαλεπῶς, ὀλίγους μέν τινας ἀποβαλὼν, τοὺς δὲ πλείους 

σώσας. οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς ᾿᾽Ολύνθου τοῖς Ποτιδαιάταις βοηθοὶ 

(ἀπέχει δὲ ἑξήκοντα μάλιστα σταδίους καὶ ἔστι καταφανὲς) 

ὡς ἡ μάχη ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα ἤρθη, βραχὺ μέν τι προ- 

ἦλθον ὡς βοηθήσοντες, καὶ οἱ Μακεδόνες ἱππῆς ἀντιπαρε- 

1. ἄλλων 1. 
ΗῸ.Ν.Υ..». (Ὁ. εὐ νυῖρο ποτιδαιατῶν. 
Ῥορρο. (ἀοο]]οσ. Βα. Ο.(. εἰ νυ]ρὸ πελοπ. 
4. ἀριστεὺς τῆς ποτιδαίας ἀπὸ Α.Ε.ρ.. 
α. εὖ νὰυ]ρο ἑώρα. 5. ἡττημένον αἃ.1. 
διακινδυνεύσαι 5.ἢ. Ἐ᾿, εὖ νυ]ρὸ διακινδυνεύσει. 

οὖν Ια .α.1. σοἰο γοῦν. Ποτίδαιαν οτη. ἃ. 
ΤΒπογα. Ρ. 222.) δ᾽ οὖν (οΕ]16γ. ΒΕΚΚ. 
ἐς] α. οπι. Α.Β.0.Β.Ε.Ρ.6.5.ἢ. 
Ἀ.ΒΙΕΕΝ.Ν. » Ὦ. 

15. ἀντεπαρετάξαντο (ΟΕ ΕἸ. 

8, ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον] ““ Τηΐο 
“Κ ἃ5. 85Π18}} ἃ Βρᾶ66 ἃ58 ῬΡΟββιῦ]6 ;᾽ 1. 6. ἴῃ 
ΟΥΘΓ ἴ0 οὔ {Π6]Ὶ ὙΨΑΥ ΤΏΟΓΘ ΘΆΒΙΥ 
τὨγοῦρ τΠ6 ΘΠΘΙΠΥ, Ὀν Ὀοὶηρ ἴῃ ἃ 
ἄθπβεῦ τηΔ88. Ὡς ἐς ἐλάχιστον ἰ5 ἃ 
[ΓΔ ΠΒΡΟΒΙ ΠΟ [ὉΓ ἐς ὡς ἐλάχιστον. (οτη- 
Ρᾶγθ {Π]. 46,1. ὅτι ἐν βραχυτάτῳ. "15 
15 (ΔΟ]]ογ 5 ορβογναίίοη. 

Ιο. τὴν χηλὴν] ἼΠπ6 Ὀοίίοιη οὗ {Π6 
568 -ὉΨ8}} ἴῃ {Π6 ἀποϊθηΐ βθατ-ρουῦῦ ἴον 5 
ὙνᾺ8 Βίγθησίῃοποα ὈΥ ἃ βοχΐ οἵ Ὀγθαὶς- 
γγαΐοΓ οὗ Ἰᾶγρθ βίοῃμθβ, νυν] ἢ αἱ Ἰαβί Ἰοῦς 
{Π6 Ἰϊη6 οἵ 16 ννα]}}, απ ννὰβ σοπεϊηϊιρα 
ἃ5 ἃ 110]6 ἴ0 ΠΆγτον 16 Θηίγαποα οἵ {6 

9- χωρίου Ῥ. 
μάλιστα ἑξήκοντα Υ͂. 

ΑΟΒΙΒΕΜΗ.ς ἔς. Ρορρο. (οο]]οσ. Βεκκ. Ὁ. δὲ νυ]ρὸ ἐγένετο. 

τῶν τε ποτιδ. Α.Β.Ἐ μος. ἢ ρ. ῬοΡρΡο. οε]]ου. ΒΘ κΙς. τῶν ποτιδ. 
2. τῶν πελοπ. Ἀ.ΒΙΕΕΗΝΟΥ.ς. ἢ ρ.Ἀ. 

ἡττᾶτο (ἡ. 8. κατέφευγεν ἴ. 
ὁρᾷ Α.Β.Ο.ΕΚΕΙ ΗΝ.» ἢ. Ῥορρο. (ε]1. 

6. διακινδυνεύση Α.Ο. ΒεΕΚΚοΓ. (6]]. 
η. τὴν] οπι. Κὶ. ἔδοξε---- 

Οοττγοχὶ Ρορρο (ΟΡ βοσν. οὔ. ἴῃ 
αὑτοῦ Ὁ. 

18. ἀπεῖχε 
14. ἐγίγνετο 

τῇ τοι ὈὉ.1. οι. ἃ, 

8. συναγαγόντι Α΄ .6. 

12. ποτιδαιάτοις Ἐ,, 
»» 
ἔστη Ε.. 

Βαυθουγ. ΤῊ νν8}15 οὗ Ῥοιδθα τϑδοῃρᾶ 
ἄοννη ἴο [η6 5688 οἡ Ὀοίἢ 51465 οἵ {Π68 
Ἰβέῃτηιιβ, ἀπα ἃ8 {Π6 σαΐθβ ἢ {Π|6 οὔθ 
{γοπῦ οὗ ἴ[ῃ6 ἴοννῃ ἰοννασβ ΟἸν 5 
σου] ποῖ θ6 ορϑηβᾶ, 1οβϑὲ {86 Αἰ Πθηϊδη5 
5ΒΠοι]α ΤΙῸΟγο 6 {Π6ῚΓ τνὰν ἴῃ ἢ {πὸ Γὰρ]- 
ὕνοβ, Αὐσϊβίθιιβ ννγὰβ ΟὈΠρ θα ἴο κεῖ ἃ]οηρ 
ὉΠῸΘ 1Π6. βθα- να} ἀΡΟῚ [Π18 Ὀγθακ- 
γγαΐοσ, ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο 6 δαπηίθα αὖ οπμ6 
οἵ {πΠ6 σαΐθβ ὁ {Π6 ᾿ππῸῚ ἔγοηΐ ἰονναγβ 
ῬΆ]ΠΘηθ. [Ι͂ἢ ἀοϊηρ {Π18 μ ννὰβ θχροβϑᾶ 
ἴο {Π6 τη ϊβϑι]θ5 οὗ 1η6 Αἰ πθπϊδηβ, νοβ6 
ΒΠ]Ρ85. ψνοτο Ὀ]οο Κα ηρ η6 ἴοννῃ, ἀῃᾶ 
(ἢτ|5 βιιδίαϊ ΠΘ ἃ ΒΟΠῚ6 1088. 

ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον, ἠπόρησε μὲνϑ 
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΄ ΞΡ ΩΣ ) ἈᾺὴ Χ Ἂ, ΖΚ ε 7 ΄ 

τάξαντο ὡς κωλύσοντες" ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχους ἡ νίκη τῶν 
9 7 ἄς νν Ν δὴ ΄ ᾽, ᾿, 

Αθηναίων ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα κατεσπάσθη, πάλιν 
» Ἄ ᾿- Χ “ Ν - , Ν Χ Ε 

ἐπανεχώρουν ἐς τὸ τεῖχος καὶ οἱ Μακεδόνες παρὰ τοὺς ᾿Αθη- 
. “-“ ΟἹ Ε) ΄’ 4 ᾽ν Ἁ Ν εἶ 

ναίους" ἱππῆς δ᾽ οὐδετέροις παρεγένοντο. μετὰ δὲ τὴν μάχην 3 
“ 3, δ 3 -“ Ν ᾿: Χ « ΄ 

ϑτροπαῖον ἐστησαν οἱ ᾿Αθηναῖοι, καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπον- 
" ΄- ’ὔ » ,ὔ " ΄ 

δους ἀπέδοσαν τοῖς [Ποτιδαιάταις" ἀπέθανον δὲ [Ποτιδαιατῶν 
“ ΄ » ἌἉ » ΤΑ , 3 

μὲν καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων, ᾿Αθη- 
7, Ν δὲ ἔτσι Λ Ν ε Ἂ Ν 1} ε 

ναίων δὲ αὐτῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ Καλλίας ὁ 
᾿: Ἂς » 3 κὰν 5 “ ΄σ » Χ ε 

στρατηγός. {{Χ]Ὺ. τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ τεῖχος εὐθὺς οἱ 

ο ᾿Αθηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφ οὐρουν. τὸ δ᾽ ἐς 2 Ῥοείδαα ἰ5. Ὀοοκαᾶοά ἢ χ ς. εφρουρουν. 

ἢγβέ ὁπ {Π6 5146 οὗ {πΠ6 

ΤηδῖΠ ἰΔΠ4, Δπα δἴϊου- 

ἔγθϑῃ 

ἔγο πα 

ψαγᾶβ, ΜΉΘη 

ΤΌΟΡ8 δυεῖν 

ΑἸ 6η5, οἡ ἔπ 5146 οὗ 

ῬΆΊΠ]ΘΠ6 8150. 

κ ΄ ΣΡ, 5 » κ ε κ 
τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἢν᾽ οὐ γὰρ ἱκανοὶ 

ἐνόμιζον εἶναι ἔν τε τῷ ἰσθμῷ φρουρεῖν καὶ ἐς ἐνομιζον εἶναι ε τῷ ἰσθμῷ φρουρεῖ 
’ ͵ Ἂ, 

τὴν Παλλήνην διαβάντες τειχίζειν, δεδιοτες μὴ 
ἡ [ “ Ν ΄: "ς 

σφίσιν οἱ Ποτιδαιᾶται καὶ οἱ ξύμμαχοι γιγνο- 

1. ἐπειδὴ Α.Β.ΕΕΉ ΤΟΝ. ἔρ.ἢ. Ῥορρο. 6611. ΒΕΚΚ. (Ὁ. δὲ νυ]ρο ἐπεί. 
5. οἱ] οπι. Ν. εἵ ργ. ἃ. 

6. ἀπέθανον δὲ--᾿ Αθηναίων κ. τ. Δ. 
ΤῊ [πβοτιρύϊοπ ἴῃ Βοποιιτ οἵ {πε ΑἰΠ6- 
ΠΪδη5 ΠΟ ψνογῈ ΚΙΠ]Θα ἴῃ [115 Ὀα[{16 15 
πον ἴῃ ἴπ6 Βι5η Μάαβουμη. [0 ννγᾶβ 
[ουπᾷ ἴῃ {π6 ρῥ]αϊη οὗ [η6 Αοδά θην ΠΘᾺΓ 
Αἴπεπβ, ἀπ Ῥτουσῃΐ ἰο Επρ]απα ὈγῪ 
Ἰοτὰ ΕἸσὶη. Τὴ ἴουγ ἢγβύ ΠΠ65. ΓΘ 80 
οἤἴδοθα {πᾶΐ ποίμϊηρ οαπ Ὀ6 τηδ66 οὐ 
οἵ {ποῖ δχοθρῦ ὈΥ͂ ΠΊΘΓΘ ΘΟΠ]ΘΟίΙΓΘ ; 
Δ Πα [Π6 βενθγαὶ θη α!ηρβ Οὗ [Π6 ΤΟΙΊΔ11- 
ἱπρ' εἰσ ἃΓθ ͵50 Ὀγόκθη Οὔ, ἀπα Πᾶν 
Ῥεβη τοβίογθα οοπ]θοΐτγα!]ν Ὀγ ΠΤ ΠΙΘΓΒΟῃ 
ἀηα ΒΌΘΚΗ, νῆο αν ϑ:ιοΟ ββιν οὶ Ὺ 
οαϊοα {π6 ᾿πβουρῦοη ; {πΠ6 ἢτγβί ἴῃ ἃ 
Βϑραγαίθ νους, ρα ]Π]5η6α αὖ ΜΆΠΙΟΝ ἴῃ 
τϑ16; {Π6 Ἰαΐϊίευ. ἴπ 15 (]]θοίοη οὗ 
Οτεεὶς πβουϊρομβ, Νο. 1. Ρ. 300. ἔγο πη 
ψΏΘηοΘ 1 πᾶνε οορὶθα 16. Τὴθ τνογ 8 
αἀαδα ἔτομα οοπ]θοΐαγα ἀγα ἱποϊοβθα ἴῃ 
Ὀγδοκοίβ. 

Αἰθὴρ μὲμ ψυχὰς ὑπεδέξατο, σώϊ ματα 
δὲ χθὼν 

Ποτειδαίας δ᾽ 
ἔ[πεσον] 

᾽ “σι ᾽ ε Δ δ, ΄, ΄ « 
ἘΕχθρῶν δ᾽ οἱ μὲν ἔχουσι τάφου μέρος, οἱ 

[δὲ φυγόντες] 
Τεῖχος πιστοτάτην ἐλπίδ᾽ ἔθεντο [βίου] 

ἀμφὶ πύλας 

11. ἀτείχιστος σ. 14. γενομένοις ἃ.1,..0.Ρ.ΟΥΝ. 

ἔΑνδρας μὲμ πόλις ἥδε ποθεῖ καὶ δῇῆμος 
Ἐρεχθέως] 

Πρόσθε ἸΤοτειδαίας οἵ θάνον ἐμπρίο- 
μάχοις,] 

Παῖδες ᾿Αθηναίων" ψυχὰς δ᾽ ἀντίρροπα 
θέντες] 

Ἤ[λλ]ἀξαντ᾽ ἀρετὴν καὶ πατρίδ᾽ εὐ- 
κλ[έϊσαν. 

9. τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ τεῖχος] ΤῊΘ 
γγ4}} ου [Π6 5146 οὗ {Π6 1β0ἢπηι18, 1. 6. [Π68 
Οὐΐου γγ}8}1] Ἰοοκίηρ ἰοννασγ 8 ΟἸΥΠ Πα ; 
ἃ5 τὸ ἐκ τῆς Παλλήνης τεῖχος 18 ἴΠ|6 γν8}} 
ΟΝ ἴπ6 βἰ4θ οἵ Ῥδ]]θηθ, οὐ {Π6 'πΠΟΓ 
τν8}1, ν Π]ο ἢ μαα Ῥδθη Ὀεΐογο Ἂδ]] θα τὸ 
ἐς τὴν Παλλήνην, 1. 6. Ἰοοκίπρ᾽ ἰονναΓα 8 
ῬΆ]]6ηθ. Τῆιβ {πΠ6 ὑνο ορροβὶίθ ῥστθ- 
ῬΟΒΙΠΟΠΒ. ΔΡΡΘΆΓ ἴο Ὀ6 τι5ϑα 1Π6 ΒΟΥ τηϊ- 
Παΐοὶν 0 ΘΧΡΓΘΘΒ {ῃ6 βαπηθ ἰάθα: Ὀαΐ 
[Π6Ὺ ἀο ποῦ δβχρῦεββ {Π6 βάπηδ ρατί οἵ ἴῦ : 
τὸ ἐκ τῆς Παλλήνης τεῖχος ἰ5 ἴΠ86. νν)8]]} 
ὙΒ]Οἢ Ῥγθβθηίθα 561 τὸ {π6 ουύ6 οὐ {Π6 
τηϊη ἔγτοιη ῬΆ]]θπ6, ΟΥ ἔγοτη ἐπ 5146 οἵ 
ῬΆ]]θπηο; τὸ ἐς τὴν Παλλήνην 15 ἴΠ:6 νν.8]} 
Ἰοοκίηρ ἔγοιη {πΠ6 εἰΐν ἰονναγβ ῬΆ]]8η6. 
Ἔκ σουγοβροηᾶβ νὴ ΟἿΥ τνοτὰ “οἵ, 
ἈΠ ἀοποῖθβ “οἵ, οὐ Ῥε]οηρὶπρ ἴο.᾽ἢ 
ΤΠ ἴῃ Ηρφτγοαοί. 111]. 1206, 2. τὸν ἐκ Δα- 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ῬΟΤΙΡ,ΒΑ. Δ. Ὁ. 435. ΟἸνπιρ. 87. 1. 
΄ ,, 4 ι2 ᾽ ΄ Ἄ 

“μένοις δίχα ἐπιθῶνται. καὶ πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῇ πόλει 

τὸ 

᾽ “ Ν , » ,ὕ 3 Ψ' “ 

Αθηναῖοι τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον οὔσαν, χρονῷ ὑστέρον 
ε 7ὕ ε ΄, ε “ ἣν 

πέμπουσιν ἑξακοσίους καὶ χιλίους ὁπλίτας εαὐτῶν καὶ Φορ- 
,ὕ Ν , ,ὔ σις ἃ » » Ἂς Π ἈΞ 

μίωνα τὸν ᾿Ασωπίου στρατηγον᾽ ὃς ἀφικόμενος ἐς τὴν [1α 
» ’ὔ « ,ὔ ΄ ΄ ,ὔ 

λήνην καὶ ἐξ ᾿Αφύτιος ὁρμώμενος προσήγαγε τῇ Ποτιδαίᾳ 5 

Ν Ν “Χ Ν ͵ “ Ἂν ἐροβτς ἡ 

τὸν στρατὸν κατὰ βραχὺ προϊὼν καὶ κείρων ἅμα τὴν γὴν 

ε » » ΄ὔ ᾽ ,ὔ ἈΝ ΜΝ “ 

ὡς δὲ οὐδεὶς ἐπεξήει ἐς μάχην, ἀπετείχισε τὸ εκ Τῆς Παλ- 
’ ΄σ Ν “ "ὃ Ν ἠ: [ Π ὃ ᾿ 

“λήνης τεῖχος. καὶ οὕτως ἤδη κατὰ κράτος ἢ {ἰοτιθαιὰ ἀμφο- 
“ ᾿ ΄΄ Ν “ ᾽ 

τέρωθεν ἐπολιορκεῖτο, καὶ ἐκ θαλάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορ- 
Χ ἃ 7 δ ταν ὮΝ 

μούσαις. Τ,ΧΥ͂. ᾿Αριστεὺς δὲ ἀποτειχισθείσης αὐτῆς, καὶ τὸ 

΄ » “ 27 ΄ ΕΝ ΄ 4 ΑΝΑΝ 

ἀγίοαν οναρον πο ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας ἣν μὴ τι ἅπὸ 

{16 ἴονντι, πα {γῖθ5 ἴοὸ Πελοποννήσου ἢ ἄλλο παρὰ λόγον γίγνηται, 
ΚΘοΡ αἰΐνθ {Ππ6 ψᾺΓ ἴπ 

. ΄ Ν Χ , Μ 

(μο ποϊρμθοιιτμοοά, ξυνεβούλευε μέν πλὴν πεντακοσίων ἄνεμον 
΄ “ “ ΕΣ “ “ ΘΟΝΝ ὔ ΞΕ “ 

τηρήσασι τοῖς ἄλλοις ἐκπλεῦσαι, ὁπὼς ἐπι πλέον 0 σιτος 
᾽ “ Ν »ῸἋ ᾿ “ ΄ 53 τα γε δ᾽ » 

ἀντισχῇ, καὶ αὐτὸς ἤθελε τῶν μενοντων εἰναι ὡς οὐκιϑ 
5) ἤ Ν 3. ἷνς “ ΄ Δ ΕΣ 

ἔπειθε, βουλόμενος τὰ ἐπὶ τουτοις παρασκευάζειν, καὶ ὕπως 
σ “ Ε ω ᾽ν Ν 

τὰ ἔξωθεν ἕξει ὡς ἀριστα, ἐκπλοὺυν ποιειται λαθὼν τὴν 
Ν “- 7 Ν ’, ) - ΄ 

φυλακὴν τῶν ᾿Αθηναίων. καὶ παραμένων ἐν Χαλκιδεῦσι τὰ 

τε ἄλλα ξυνεπολέμει καὶ Σερμυλίων λοχήσας πρὸς τῇ πόλει 

τ. ἐπιθῶνται (.Ε.Κ. ΒοΚΙς. (0611. νυ]ρὸ ἐπίθωνται. ἡ. τὴν μάχην α.Κ.1,..0. 

Ῥ.Θ.ε.1. 1ο. καὶ] οπ1. 6. 12. παράλογον ΒοκΙκ. γίγνεται (ὐ. γίγνοιτο «6. 

13. ξυνεβούλευσε ΝΙΝ. 14. Ροϑύ ὅπως ἀε]είαβ ΠΠ{|6Γὰ5. ἀτι88 νῈ] ἴγὸβ Ἐ, ὁσῖτος] 

Ροϑὲ ἀντισχῇ ροπὶϊ ξ. 15. ἀντισχῇ Ὁ... ΒοΚΙκ. ο6]16ν. ἀντίσχοι Γ᾿ αβάπα8. να]ρῸ 

ἀντίσχῃ. 17. ἕξη ἃ... 19. ξυνεπολέμει Δ.Β.ΒΕΗΝΟΝ. οἢρ.᾿. Ῥορρο. 

(ΕἸ 1ογ. ΒΕ. Ο.α. οὲ νυϊροὸ ἐπολέμει. σερμυλίων (.Ἐ.α. ἑρμυλίων 

, -΄ ςς [2 Ὁ] - 

σκυλείου ὕπαρχον, ““ΤΠ6 σΟνΘΓΠΟΥ [ΓΟ ΠῚ, Ἰβίμτηιιβ, ἰβ ρ᾽αῖη. ποῦ ΟἿΪῪ ἔτοτα [ἢ 6 
“ΟΥ ὈΘΙοηριηρ ἴο, [βου τη ;᾽ ΙΝ. παγγαῦοη οἵ “Π ιι ον 1468, θαῦ {το πὰ {Π|6 

145. 2. τῶν ἐκ τῆς ᾿Λργοὺς ἐπιβατέων, 
“ Ἴδ Βο] ἀ1θγβ. οἵ, οὐ ὈθΙοηρίηρ ἴο, [Π6 
“ ΑΥὐρο." Απᾶ {86 [μαἴη ψΓΙΘΥΒ τ188 
“ς ΑὈἢ ἴῃ ἃ 5] Π|}1ᾺΓ 5686: “ΑὉ οοτηϊ- 
““ Ῥτι5 οἰθρῃδηΐϊοβ βίαλα τ, [νυ, ΧΧΙ. 
55). ἵ. 6. 10 ΟΡΡοβθ ἴΠ86 ΘῃθιηΥ Ἴγοην ἴῃ 6 
ΨΊΠΡ8. 

2. ἀτείχιστον οὖσαν͵ “ΔΥΠουῦ ΔηΥ 
“ἐν οΥ κΒ Γαϊβο ἀροη ἴτ.᾿ Παῦ ῬΡουθάςα 
σοι οἰ ὁσσαριθα τΠ6 ἸΒιἢτηιιβ ἔγοτα 
568 ἴο 568, 50 ἃ5 ἴο ουϊ ΟἿ᾽ 41} οοτητπηιι- 
πἰσαίίοη ὈΥ ἰαηα Ὀοδύννθοη ἃἢ ΘΠΘΠΙΥ αὖ- 
τασκίηρ ἰδ οἡ {π6 5δ᾽46. οἵ Ῥδ]θηθ δηᾶ 
Οη6 Θποδιηρο οὐ ὑπ οὐΐβι6 οἵ 116 

δοοοιηῦ ἴῃ Ηδτγοάοίιβ, ΝἼΠ. 120. {Παὰῦ 
1π6 Ῥευβίδηβ, ὑνῃθη Ὀοβιθρίηρ {Π6 Ρ]8 66 
ἢ ἴπ6 5146 τουναυβ. ΟἸγηΐηιι8, θη θὰ- 
νουγϑα το σοῦ ΔΟΓΟΒ5. πο {Π6 Ῥϑῃϊηβια 
οἵ Ῥα]]οπθ Ὁν Ῥαββίπρ ΟΥ̓ΟΥ {Π6 ἀϑι8] 
μεᾶ οἵ 16 5θ6ὰ, νυ οι ἃἢ Θχ γδου Ἰ ΠὰσΎῪ 
ΘΗ οἵ ὑπὸ νναΐου μαᾶ Ἰοῦς ἔῸΥ 8010 
ΠΟ 5 ατγγ. 

τύ. τὰ ἐπὶ τούτοις] ““Υ͂μΙαῦ τνὰβ {Π|6 
“ ηρχῦ ὕοβῦ {πἰπρ το Ὀ6 ἀοπαρ.᾽ Τὸ λε- 
γόμενον, τὸν δεύτερον πλοῦν. Αὐιϑίοῦ. 

δηϊςο. 11. 9, 4. Οορ. Τπαογά. ἼΙ]. 
73, 8. αὐτὸς ἐπὶ τούτοις τάδε μηχανᾶται. 



ἘΧΓΓΡΑΦΗΣ Α: 1 6.---ὅγ. 

ῬΟΤΙΌΖΑ. Α. Ὁ. 432. ΟἸντηρ. 87.1. 
Χ ,'΄ Ἁ 3, 

πολλοὺς διέφθειρεν, ἔς τε τὴν Πελοπόννησον ἔπρασσεν ὕπῃ 

γα! 

5 ᾿ ΄ ἤ " δ “ Ν 

ὠφέλειά τις γενήσεται. μετὰ δὲ τῆς [Ποτιδαίας τὴν ἀποτεί- 3 
] Ἂ Ψἤ Ν ε , ἊΝ 7 ᾿ 

χίισιν Φορμίων μὲν ἔχων τοὺς ἑξακοσίους καὶ χιλίους τὴν 
Ν Ν Ν 5 ἀΠυιν ἃ Ν , 

Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν ἐδῇου, καὶ ἔστιν ἃ καὶ πολίσματα 

5 εἷλε. 

ΤΧΥῚ. Τοῖς δ᾽ ᾿Αθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις αἰτίαι μὲν 
- ᾿, » 3 7 - Ν " Υ 

αὗται προεγεγένηντο ἐς ἀλλήλους, τοῖς μεν Κορινθίοις ὅτι 
χ , ε ΟΝ 5 » ,ὔ Ν 

πρὸ σοπαιμς ς Τὴν ἸΙοτίδαιαν ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν καὶ 
4 ἊἍ 

ἀουΡν ποοπεοδαραίποὶ ἀνὸρας Κορινθίων τε καὶ [Πελοποννησίων ἐν 
ΑΥΠ6Π8, ἀπε σνο. , ω ᾽ 

το αὐτῇ ὄντας ἐπολιόρκουν, τοῖς δ᾽ ᾿Αθηναίοις ἐς 
Ν “ « ζω 

τοὺς Πελοποννησίους ὅτι ἑαυτῶν τε πόλιν ξυμμαχίδα καὶ 
᾿ « “ ΕῚ ᾿ Ν ᾽ ΄ Ἷ 5 ΟΥ̓ “ 

φόρου ὑποτελῆ ἀπέστησαν, καὶ ἐλθόντες σφίσιν ἀπὸ τοῦ 
“ 5 ΄ Ν “- ᾽ , σ 

προφανοῦς ἐμάχοντο μετὰ []οτιδαιατῶν. οὐ μέντοι ὃ γε2 

πόλεμός πω ξυνερρώγει, ἀλλ᾽ ἔτι ἀνακωχὴ ἦν" ἰδίᾳ γὰ μος ρρώγει, κωχὴ ἦν ἰδίᾳ γαρ 
᾽, ᾿ 

ΤΠ ΧΥΤΙ. πολιορκουμένης δὲ 
΄“ ΄- 

τῆς Ποτιδαίας οὐχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε σφί- 

΄ « ΄ "7 

Ιρταυτὰ οἱ Κορίνθιοι ἔπραξαν. 

ἱπᾶμποθ {π6 1,δορᾶς- 

ΤΠ ΠΪ8 5 0 08}} ἃ 56- 

ΠΟΙᾺ] ΘΟΉΡΤΟΒΒ Οὗ {Π6Ὶ1Ὁ 

81Π165 αὖ ϑραγία, ΏΘΓΘ, 

Αἴζοῦ Βθν γᾺ] βίαίθβ Πδα 

ΘΟΙΩΡΙΔἰπΠρα οὗ {Π6 8π|- 

Ὀιοη οὗ Αἴπθπηβ, {Π86 

ΟοΥηἐΐδη5 Ῥορὶπ ἴοὸ 

ὌΓΡῸ ἐπθ Τιϑοραςφιηοηϊ- 

8 Π8 ἴο ἀθοῖατθ ψᾺΙ 1π|- 

τηραϊδῦ 6] γ. 

ΓΑ, ςφ. ὦ Ν “ ΄ ᾿ 

σιν ἐνόντων καὶ ἅμα περὶ τῷ χωρίῳ δεδιοτες 
΄ »δΧὰ 3 Ν ΄ Χ 

παρεκάλουν τε εὐθὺς ἐς τὴν Λακεδαίμονα τοὺς 
’ὔ » “ “ ᾽ 

ξυμμάχους, καὶ κατεβόων ἐλθόντες τῶν ᾿Αθη- 
᾿ “ ’ὔ , 53 Ἂς 3 

ναίων ὅτι σπονδάς τε λελυκότες εἶεν καὶ ἀδι- 
΄ Χ ΄ » ς , 

κοῖεν τὴν Πελοπόννησον. Αἰγινῆταί τε φα-32 

Α.ΒΙΕΗ.». Βεκκ. Αἱ νἱάβ Ψ. 18, 8. εὐ ἱπβουϊρίίομ. ἀρᾷ Βοβοκῃϊαπη, ΘΟΤΡ- 
᾿Ἰπβουρῦοπη. Οσεθοδγ. ἴοπι. [. Εδβοῖςα]. 2. Ρ. 302. 1Ὁ1 ἐν Σερμυλίᾳ 5Βογὶρίππ οβί. 
1. ὅπῃ] ὅπως ΒΔ Π18. 2. ὠφελία ΒεκΙκ. 3. μὲν] οτη. 6. 4. καὶ Βοττικὴν] 
οτη. ἃ. Ἴ. προεγεγένηντο Ε'. προγεγένηντο ο. προσγεγένηντο ἱ. 6 Κἰκ. (106]]. 
9. τε] μὲν (.6. ὁΠ1. 6. το. δ᾽] οἵη. ἃ. ἐς] αἰτία ἐς Κὶ. 14. πω] γε ἃ. 

εἰ 

ξυνερρώγη 6. ἀνακοχὴ σα. 17. ἐόντων Υ. 20. εἶεν οτη. Τὶ. 21. τε Α.Β. 
ΟΕ ΕΝΗ.1..0.Υ.ς.6.... Ῥορρο. (0611. Βεκκ. νυ]ρὸ δέ. 

1. ἔς τε τὴν Πελοπόννησον ἔπρασσεν 
Α σοπαδθηβθα ΘΧΡΥΘΒΒΙΟὴ [ῸΓ ἐς τὴν Πε- 
λοπ. πέμψας ἔπρασσεν. ὅδε ποΐθ. ὁ 
6. 51, 8. ἐτελεύτα ἐς νύκτα. 

4. Βοττικὴν] Βοί(ϊς6, οὐ Βοί!ϊςα, 46- 
ποίθβ {Π6 ποὺ σοππηίτυ οἵ {Π6 Βοίτ!- 
885, ἴο {Π6 δαϑύ οἵ Ῥοίεθα ἀπηὰ {π6 σι] 
οἵ ΓΠΘσπηα, νυν ῃοτθ {Ποὺ Πδα βϑί16α ἴον 
ἴΠδγ πα θϑθὴ ἀτίνεη ουΐ οὗ {πεὶγ οἱὰ 

σοπηίτΥ Ὀγ [π6 Μαοράοπίαπβ. (Ξ'66 ΤἼι- 
ογα. 11. 99, 3.) Βαῦ Βοιίίεοα ἀθηῃοίθβ 
{Ποῦ οἱ σοπηΐτγ, βἰδπιαῖθα τι ἢ ΙΠΟΥΘ 
ἴο ἴΠ6 τνοβίννασα, Ὀδίννθοη {Π6 ΤΊΝΘΓΒ 
Αχίαβ πα [γα ϊαβ, οἵ νοι Η ὁγοήοίιιβ 
ΒΡΘα τ8, ΝΠ]. 122, 4. 127,1. [ἡ {Π6 ΤΏγα- 
οἷαπ ᾿ηναβίοπη ᾽ίαϊοθβ ονϑυγαη Βοί(οα, 
Ῥαΐ πονοσ ρεποίγαϊθα ἃ8 ἴᾺ Ὁ 5 Βοί(θα. 
566 11. 09. 100, 5. 1ΟΙ,1» 5. 
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, Χ ᾽ὔ 

νερῶς μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς ᾿Αθηναίους, 

8ϑ 

; ἘΠ ον ΠΟ ι , 
κρύφα δὲ οὐχ ἥκιστα μετ᾽ αὐτῶν ἐνῆγον τὸν πόλεμον, 

βλέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς. οἱ δὲ 

Λακεδαιμόνιοι προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων καὶ εἴ 

τίς τι ἄλλο ἔφη ἠδικῆσθαι ὑπὸ ᾿Αθηναίων, ξύλλογον 5 

«σφῶν αὐτῶν ποιήσαντες τὸν εἰωθότα λέγειν ἐκέλευον. καὶ 

ἄλλοι τε παριόντες ἐγκλήματα ἐποιοῦντο ὡς ἕκαστοι καὶ 

Μεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα, 

μάλιστα δὲ λιμένων τε εἴργεσθαι τῶν ἐν τῇ ̓ Αθηναίων ἀρχῇ 

εκαὶ τῆς ᾿Αττικῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς σπονδάς. παρελθόντες δὲ το 

τελευταῖοι ἐκπριμοι, καὶ τοὺς ἄλλους ἐάσαντες πρῶτον 

παροξῦναι τοὺς Λακεδαιμονίους, ἐπεῖπον τοιάδε. 

ΤΧΥΊΙΠ. “ΤΟ ΠΙΣΤΟΝ ὑμᾶς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τῆς 

ς καθ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας ἀπιστοτέρους ἐς 

ΒΡΕΒΟΗ ΟΡ ΤῊ «ὁ τρὺς ἄλλους, ἦν τι λέγωμεν, καθίστησι" καὶ τ5 
ΟΟΕΝΙΝΤΗΙΑΝΕ, ὩΣ ΡΠ" » “- ἐφ ᾿ ΕΣ 5 θί. δὲ 

ΟΒΆρρ. 68---71. ἀπ αὐτοῦ σωφροσύυνὴν μεν ἐχετε, ἀμαθίᾳ ὁὲ 

4. τὰς] οτῃ. ΝΙ͂Υ. 4. προσκαλέσαντες δσ. τε Ῥοβύ ξυμμάχων ΟτηΪΒΙ 
οὐ (οΕ]]ογο. οαἴῃ Β. ΕΒ Ὴ.ν.ἢ 6... Ῥορροπθ, Ηδδοῖς. 

5. ἔφη ἄλλο ἔ. ἄλλος ἔφη Τ᾽ ΒΑΠα8. ξυμμάχων τε. 

γυϊρο, ε Βεκκκοσγ. 
ὑπὸ τῶν ἀθ᾽ α.1. 

ἡ. ἄλλα τε (.6.1.Κ.-. ἃ.6. ἄλλοτε Β.Ε. παρόντες Τ,Ῥ, 9- εἴργεσθε 
ὺ τῶν] οἴῃ. Κ. 11. τελευταῖον "..Ὁ.Ρ.6. οἱ κορ. 6.ἃ.6.ἢ.1. 

" ἅ. ὑμῶν ἃ. 

8. κατὰ τὰς σπονδάς ΤῊΙΒ πητιϑύ ΤηΘΔΠ, 
ΤΟ τΠῖπ]κ, {π6 Ἰαβῦ ὑγθαΐυ οοποὶα θα Ρ6- 
ὕνθθη ΑΥΠΘη8. δηα {Π6 Ῥβ]ΟΡΟΠΠΘβΙΔη8, 
'. 6. 1Π6 {Π]Γῦγ γϑαγβ᾽ Ῥθᾶδθ, ψν]οἢ 66- 
τογτηϊ πο Π6 δοίτια] τϑ]αΐοπβ οἵ {Π6 
σΟΠ ΓδοΙηρ Ρον ΓΒ. Ππ5 θη ΒΙΠΘη6- 
Ιαϊαβ βουβιιδθβ {Π6 ϑιραγίδηβ ἴο νοΐβ 
“{Ππαῦ {Π6 ἰγϑαΐγ Πα ὕβθη νἱο]αϊοα,᾽ 
τὰς σπονδὰς λελύσθαι, ἮὮΘ6 τηρᾶηβ ἴΠ6 
{Π᾿ΓΕΥ Ὑθαγβ᾽ ρϑᾶσθ, ἃΠ] ὯῸ ΟἴΠΘΓ, 85 18 
ον] ἀθηΐ ἔγομη {Π6 οοπίοχύ. ὅθε σῃδρ. 87. 
1τ ἀοεβ πού ᾿Ἰηἀθθα Ἀρρθᾶγ 'π νυν μαΐ τηδη- 
ΠΟΙ {Π18 ἰγθαΐγ πα ργονι θα ἴῸγ {Π8 
᾿πμαἀοροπάρθηοο οἵ ὺρίηα, ΠΟΥ 18. 1 αἱ 8]} 
ΠΘΟΘΒΒΆΤῪ 0 ΒΌΡΡΟΒΟ {πα {Π6 Ζύμὶπο- 
(Δ 5 πίογργοίθα 10 ΠΕ] ν ; Ὀαΐ 1 566 ΠῚ8 
αυϊΐθ οἰθαγ {παὶ {πον αἰ ἀρρθὰὶ] ἴο ἰΐ, 
ἀηὦ ἀγροῦ {πᾶὶ δοοοτάϊηρ ἰο 118. Βρὶ τἱΐ 
ΟΥ 115 Ἰοί(ογ {πὸ Ὺ οὐρλΐ το θ6 ᾿πάδθροθη- 
ἄοπέ, Δ μαΐ ννὰβ {πὸ σϑρὶγν οἵ (ῃ6 Αἰμ6- 

ΠΙΔΠΒ ΟἹ {Π185 ῬΑΓΓΟΙ]ΑΓ Ροϊηΐ, ΤΠ πογ- 
αἸἀ68 ᾿ὰ8 ποῦ ᾿πίου πη ἃ8. 

5. ξύλλογον τὸν εἰωθότα] ““ΤΠΕΙτ 
“ες ΟΥΙΠΑΓΥ ἈΒΒΟΘΙΠΌΪΥ,᾽᾿ ΠΟΠΒΙΒΕΌ Πρ οἵὨ 8]] 
ραγίδῃ οἰδζθηβ ὴῸ δα αἰίαϊηθα ἴὸ 
{Π6 ἀρθ οὗ {Πἰγγ γϑᾶγβ. Υ̓ΠΘΙΠ ΠΟΥ 1Ὁ τνὰβ 
ΟὉ]16α τὸν εἰωθότα ἴο αἸΒι1 Πρτι]8}} 1ι ἔγοτη 
γνηαῦ ΧΟΠΟΡΠΟῺ 68115 τὴν μικρὰν ἐκκλη- 
σίαν, Ἠ]]οη. 111. 5, 8. ΟΥ ΓΟ] ΒΟΙηΘ 
ΟἾΠΘΥ ΠΊΟΤΘ ΔΙ ΙΒίοΟΓ 108] ἈΒΒΘΙΠΌ]Υ νι 
τηϊρσηῦ Ὀ6. σοηνοπθα οα ΘΧΙΓΔΟΥΙΠΑΓΤΥῪ 
ΟΟΟΑΒΙΟηΒ8, 6 Πᾶν ΠῸ πηθδῃ8 οὗ 6α6- 
οἰάϊηρ,. 
ἡ εἴργεσθαι] 1)6 πος ῬεΙΙΟ]18 ἀθογοίο 

γα. Ασιθίορα, ἢ. 1557. Α΄. 5851: ἢ 
᾿Ῥφοίζθη (11. ΧῚ. ο55. ψΘΓΒιιτη οότ. ΘΧ 
ΜΗ. 11 ΒΌΡΡΙΘαΒ, τὴν ᾿Ασπασίας οὖσαν 
γὰρ Μεγαρικὴν ἑταίραν, εὖ Ἰοροπάθτα 
συνευνέτιν. ΑΝ ΑΒ8. 



ἘΞἘΧΕΝΡΑΆΦΕΙΣ. ΑΙ ΟὟ. δὃ- “9 

ΒΡΑΒΝΤΑ. Α.6. 432. ΟἸντΩΡ. 87. 1. 

ΤΠΟΥ ΠοπρΙΑἷπὶ οἵ {π6 (ς πλέονι πρὸς 

βυβίθιηδίϊο δπη Ὀ] 0 οὗ 

{Π6 ΑΥὐΠοπίδη8, 

τὰ ἔξω πράγματα χρῆσθε. 
« ΄ ᾿ ΄ ἘΠ ὐσε Πα ὧν ψθ 

πολλάκις γὰρ προαγορευόντων ἡμῶν ἃ ἐμέλ- 2 
« ΄ » - ἥ, 

λομεν ὑπὸ ᾿Αθηναίων βλάπτεσθαι, οὐ περὶ ὧν ἐδιδάσκομεν 
« ΄’ ἊΝ ΄’΄ » ΄σ 3 Ν “ ΄ 

ἑκάστοτε τὴν μάθησιν ἐποιεῖσθε, ἀλλὰ τῶν λεγόντων 
΄. ΄σ ΄σ ΄ » ΄- , ΄ 

(ς μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡς ἕνεκεν τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων 
Ν » , 5 » Ν - 

« λέγουσι" καὶ δὲ αὐτὸ οὐ πρὶν πάσχειν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν τῷ 

Ε ΄, 

ἀμελούμενοι. 

ΕΣ » τ χ , , ὃ δῷ » - 
ἔργῳ ἐσμὲν, τοὺς ξυμμάχους τούσδε παρεκαλέσατε, ἐν οἷς 

΄ « “-“ σ΄ “-“ τς Ν ΄ὔ ἧς 

προσήκει ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσῳ καὶ μέγιστα ἐγκλη- 
»» εν Δ Ὁ , ε , εἰὖν νυ 15 

ματα ἔχομεν ὑπὸ μὲν ᾿Αθηναίων ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν 
Ν ω ΄ » Χ 

καὶ εἰ μὲν ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίκουν τὴν 3 
, Α δ « Γ ΄ ,ὕ Ξι Ἀ 

Ἑλλάδα, διδασκαλίας ἂν ὡς οὐκ εἰδόσι προσέδει: νῦν δὲ 
7 ΄- ΄ - ὯΝ Χ ,, « ΄-“ “΄ 

τί δεῖ μακρηγορεῖν, ὧν τοὺς μὲν δεδουλωμένους ὁρᾶτε, τοῖς 
Δ) 3 Χ Ν » χὰ “ « ΄7ὔ 

δ᾽ ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς, καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς ἡμετέροις 
, “- ’, 3, 

ξυμμάχοις, καὶ ἐκ πολλοῦ προπαρεσκευασμένους, εἴ ποτε 
7 Ν “Ὁ ΄ ΄ 

τῷ “ἐ πολεμήσονται ; οὐ γὰρ ἂν Κέρκυραν τε ὑπολαβόντες βίᾳ 4 

1. πλέονι Α.Β.Ο.ΕΗ.ΚΟΝ.Ο.Ρ..Υ͂.ς.4.6.ἢ. 6... Ῥορρο. (ἄοε]]εγ. ΒῈΚκ. σνυ]ρὸ 
πλείονι. 2. μέλλομεν 6. 
νοεῖτε Ὁ. ἕνεκεν Α.Β.Ο. ΕΗ. ἔκ. 
ἡμᾶς] οπι. ἴ.. ροβύ καὶ ἀο]οἴαβ ἀτππιὰ8 Εὶ 
12. τοὺς δ᾽ Ο.ο.ἢ. 13. αὐτοῖς Ε΄. 

4. ἀπὸ Ἰζ. οπ|. στΠ| ᾿Ρ80 ἀθηναίων ρ΄. 
ἡ. παρεκελεύσατε Ρ. 

, 

«ς , 

υμετεροῖις Ἰε 

5. ὗὑπο- 
8. προσήκει] προσ Ἐὶ. 

11. ὡς] οτῃ. Κ.Ρ. 
14. προπαρασκευασμένους ΕΥ. 

9. ἀθηναίων μὲν Α. 

Ῥοβύ ποτε οἵηΐβὶ ἄρα οὐτῃ Α.Β.Ο.ἘἘ ΟΟΝ.ΟΥ͂. ς.6.ἢ ἢ. ομα. Β6κκ. (ἀο6]16γ. ὉποῚ5 
Ἰπο] δὶς ΡΟΡΡο. 15. τε] οἵη. Κ.α. 

4. τῶν λεγόντων ὑπενοεῖτε] ῬΟΡΡΟ 
τη Κ65 [Π6 ρσϑηϊίνα λεγόντων ἴο ἀδρεπα 
ὌΡΟΠ {Ππ Ἰαϊίου ρατί οἵ [Π6 βθηΐβθῃοθ ; 
1π6 ννογάβ ὡς λέγουσι 515} γ]Πρ᾽ ΘΧΔΟΌΥ 
[Π6 5δτη6 88 1 10 τγεσθ υυυ6η τὸ λέγειν. 
“Ὑρ0α βαβροοίθα [Π6 βρθδικουβ᾽ βρθὰκ- 
“ἐ γηρ ἔτΌΓ} Ὀτὶναΐθ Ἰηΐογοβί." Απα Π6 
αποίθβ ἃ ρᾶββᾶσθ ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΙ, Ογτο- 
Ρϑα. Υ͂. 2, 18. ἐπενόησε δὲ αὐτῶν ὡς 
ἐπηρώτων ἀλλήλους, ἡγΕΓΘ ὡς ἐπηρώτων 
15. ΘΧΘΟΙν {Π6 ΒΆΠη6 88 τὸ ἐπερωτῆσαι. 
“Ἢ ποθ {Π6ῚΓ ΔΒΚΙΏρ ΟΠ6 ΔΠΟΙΠΟΓ.᾽" 
10 5ῃου]α 6 τριποιηθογθα {πμαὶ {ῃ6 
Οτθοκ Ἰαηρτιαρθ τι5688 ἴΠ6 ρσϑηϊνα οα58 
ἴο ΘΧΡΓΘΒ8 ὑπαΐ σοπηθοίοη οὗ {Π6 58Ὀ- 
Ἶδοῦ βρόκδθη οὗ ψνῃ {Π6 νου ῦ ΠΟ Π Ἰῃ 
ἘΡΊΙΒἢ 15 ἸΠΟΥΘ ΘΟΠΊΠΠΟΏΪΥ ΘΧΡΓΕβΒοα 
Ὀγ 1Π6 ΡΥΘρΡΟβι ΠΟ “ ἴη. ““Υα σϑῖμογ 
““ βαθρθοίθα [Π18 {Ππ]ηρ’ οὗ ΟΥ ὈΘΙΟΠΡΊΠρΡ' 
“τὸ [Π6 ΒΡΘΆΚΚΘΥΒ,᾽᾿ ΟΥ, 85. γῦ Ββου]α 
ΒΆΥ, “1η {Π6 ΒΡΘΆΚΟΥΒ,᾽ Πάτηοὶν, {Παΐ 
κε Πον ΒΡΟΚΘ ἔτοπη ρτίναίθ ᾿πίογεβί.ἢ 
ΤῊϊΒ. ΘΧρΙ απο. ν}1}] βυῦ ἃ στοαΐ ῥγοὸ- 
Ῥογίοη οὗ {Πο86 ᾿πβίαποθβ ΏΘΓΕ ἃ ρ6- 

πἰῆνα οᾶ86 ἴῃ τρεῖς [ς0]Ον "5 νῈγῸ5. οὗ 
Πθασῖηρσ, ἀπαογβίαπαϊηρ, ὉΠ] ηκίηρ, πο- 
τἰεῖησ, ὥς. ΑΒ ἴὉΓ ᾿ἰπβίδῃοθ ἴῃ ΧΘΠΟΡΉ. 
Μειθοσ. ΠῚ. 6, 17. (ἴο ἴακα οπα οὗ 
[Π6 ΘΧΔΠΊΡ]65 ρίνθη Ὀγ Κμποσ, τ. ἅτ. 
δ. »28. Ζε1ξ, 485.) ἐνθυμοῦ τῶν εἰδότων 
ὅ τι λέγουσι. ““ ΟὈΠΒΙ6Γ {1158 {ππρ οὗ 
“ς ΟΥ̓ ὈΘΙΟΠΡΊΠρ' ἴο τηθη Μη παν Κπον- 
“ς Ἰρᾶρβ, πᾶιηθὶν, ναῦς {πον βαγ." [Ι͂ἶη 
ἘΡΊΙΒΗ, ““ΟὈΠΒΙ θυ ἴῃ τπθη νγηῸ Πᾶνα 
“ς Κπον]θᾶρσε ψνηδΐ {Πὸν βαγ.᾿ Απὰ {Π6 
Ροβι ΠΟ οὗ [Π6 σϑηϊνθ, ΘΠ 85 ἴπ [Π68 
ΡΓΘβοπί ραββᾶρθ ᾿ὕ Ῥγθοθβθβ {Π6 νϑγΡ, 18 
ΤΠΘΓΘΪΥ ἸητοΠ6α ἴο ραΐ {Π6 5] θοῦ ἴῃ ἃ 
ΡΓΟΙΗΙΠΘηΐ Ρ]ᾶς6, ΠΘΓΘ [Π6 ΠΘΆΓΟΥ ΟΥ̓ 
ΤΟΔΩΘΥ ΠΊΔΥ δ ΟΠ66 Ρογοθῖνα νι Παΐ 15 σοὸ- 
ἱπρ' ἴο θ6 Βροκβθὴ ἀροὰυΐ. (Οὐτηρατγ {Π1. 
105, 2. ποΐβ. δπα ΥἼΠΠ]|. οὐ, 3. ποίϑ. 

15. οὐ γὰρ ἂν κ- τ. λ.1 “ἼὙΠΕΥ ψου]ά 
“ς ηρῦ οἶδ ἤᾶνθ ἀθίδοῃθα (ὐτουγα ἔγουη 
““ π5,᾽ 1. 6. {Π6γ νου] πού, 1{ [ΠΥ ὑν6 6 
ποῦ ργοοθθαϊηρ οἢ ἃ βυβίθιηδί!ς ἀθβὶρῃ 
ἀραϊηϑύ {πὸ Πρ γίν οἵ τθθοθ. 

ὑπολαβόντες) ἽΠΠΟΙ. Μαρ. ἴπ ὑπάγω 
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ΒΡΑΗΤΑ. 

ἘΞ, ταν 53 Ν , 3 ΄ Ὁ ΧΝ Ν » 
ἡμῶν εἶχον καὶ [Ποτίδαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν τὸ μέν ἐπι- 

΄ Γ Ἂν ἊΝ Ῥ. ΟΝ , 3 “ 

ἐ καιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ Θρᾷκης ἀποχρῆσθαι, 
ξέ. ξ δὲ Ν Ἃ ΄, ΄, Π Ἃ 7 

ἢ δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον παρέσχε ἰΪελοποννησίοις. 

ΟΠ ΕΤΧ, 
ς » ον Ν ἃ Ν Ν ὃ Ἂ “ δ Ὅν 
αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ κρατῦναι καὶ ὕστερον 5 

΄-“ ΄ ͵ , “ "7 

καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τὸ τε πρῶτον ἐάσαντες 

ς Ἂς Ν [Σ ΄ 5 , Φεδν 3 

τὰ μακρὰ στῆσαι τείχη, ἐς τοδε τε ἀεὶ ἀπο- 
δηᾶ οἵ {Π|6 βιυρ πὸ Π68- 

Ἰοοὺ οἵ {Ππ0 1δοράσμιο- (ς 

πΐδη8, ὙΠῸ ΠΟΥ, ἃ5 Οἢ 

Οἴπου οσοδβίοηβ, ἰιδᾶ 

Ῥθθὴ ἰοο 5115 9 ]5} ἰῸ 

΄“ ᾽ , Ἂ πιλτ θ᾽ 9 ᾽ ὃ 

στεροῦντες οὐ μόνον τοὺς ὑπ᾽ ἐκείνων δεδου- 
Υ Ν Ν Ν « ’ὔ 

ἐς λωμένους ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑμετέ- 
(ς ὕ “ Ά » Ν « ἊΣ 

ΟΠ Θοἷς {π6 ΘΥ}] Ὀοίονθ ἢ βους ἤδη ξυμμάχους ου γὰρ ο δουλωσὰ 

Ἢ ΟΥΟΙ5 » [ Ἀ “ 

νᾺΒ ὈΘΟΟΠΙΟ ϑοτίουιδ, ἐς ψεμος, ἀλλ ὃ δυνάμενος μὲν παῦσαι περι- το 
{ “- ἣν Ν θέ 5. πν ὃ “ " Ν Ν ἰξί το ᾿ 
ορῶν δὲ ἀληθέστερον αὑτὸ ὃρᾳ, εἰπερ καὶ τὴν αξίωσιν τὴς 

, Ἁ ΄- 

μόλις δὲ νῦν 
“ ἊΝ » 

ΧΟ ΡΟΣ 
΄ 

οι 

2. ἀρετῆς ὡς ἐλευθερῶν τὴν ᾿Βλλάδα φέρεται. 

83“. τε ξυνήλθομεν, καὶ οὐδὲ νῦν ἐπὶ φανεροῖς. 

4“ς εἰ ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ καθ᾽ ὅτι ἀμυνούμεθα. 

ἐς γὰρ δρῶντες βεβουλευμένοι πρὸς οὐ διεγνωκότας ἤδη καὶ 

2. ἀποχρῆσθαι Α.Β.Ο.. ΕΚ Ἢ ΚΟΤΝ.Ο.Ὁ.ς.α.6.5.}..1. Ηδδοῖς. ῬορΡρο. ἐν 
ΒΚ. χρῆσθαι ἴ. 
Ο.6.Ν...ρ5.}. 
8. ἡμετέρους ((Κα. 
ὅτι] ὅ τι Βεκκ. 

ἢ. 1. Δα ουθ 8. τε Οὐ 0, [Ιἡ (ὑΔ88. οϑβί 
Ἰη ογργθίαιτο δεξάμενοι. Εοάριη τηοο 
ὑπολαβόντες ΘΧρΡΟΗΪ ΘοΠο]Ἰαβίθβ να]σὰ- 
(8 ἼΙΠΙ. τορ, 2. οἱ 1. 121, 3. ὑπολα- 
βεῖν, δέξασθαι. ϑίορΠαπιιβ ραΐαϊ ργρο- 
ΒΙΠΟΠ6. ὑπὸ Πὶσ πα ]ο} ΑΙΠΘΠΙΘΉΒ68 
Οὐτουγαπ ΟΠ οὐ ΡῈ ἸΠ51Ἃ1ὰ8. ραγθιι8 
Β1115. Δ] ΠΏ ΧΊ556, ΠΟῚ ἀροτίο Ματγίθ οσσιι- 
Ρᾶ586: ΠΆΠῚ οὗ θαιη θη νἱπὶ ΠΆΌΘΓΘ ἴῃ 
ἤος νοῦρὸ ]. ο8, 2. τοῖς ἐπικούροις 
φράσας τὰ ὅπλα ὑπολαβεῖν. Ηθεί οἴα- 
ΠΙΠΟ 5]: ΠΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ ΟΟΟΙ]26 οὐ οἸδη68- 
1:0 τη] ΠΟ ηΪἶ8. 1. 143,1. Εἴ τε--- μισθῷ 
μείζονι πειρῶντο ἡμῶν ΠΡΟ ΤΕ τοὺς 
ξένους τῶν ναυτῶν" 14 οδβ, αὐ ΚΠ] ]αΒβίθ8, 
ὑποκλέπτειν. ὈΌΚΕΕ. 

2. ἀποχρῆσθαι) ““'ΤῸ τηᾶῖτα τι886 "ἢ 

Δοσογάϊηρ ἰο (ἀδ6]16υ ; κ6 ἀποζῆν, “ἴο 
“ἼἼἶνο προη. ΒΒ 1 ἀο πού Κπονν ψ]ι6- 
{ΠῸῚ Ὁ ἄο68 ποῦ σϑίΠοΥ βρη ν, ὥστε 
ἀποχρῆσθαι, ἱ. 6. τοῖς ἐπὶ Θράκης ; “80 
“5. 10 ρῖνο γοι {π6 γε δόποῇ! οἵ γουν 
““ ἀοτηϊπίοη ἴπ {ΠῸ μοὶ σου μοοα οἵ 
“ΤΉ γασο.᾽" ᾿Αποχρῆσθαι 18 ““ἴ0 τ186 
“ οαΐ, ἴο ἀ86 {πογουσὮ]γ.᾽" Οομρ. ΥἹ. 

ἀποχρῆσθε ν. νυἱϊσὸ ἐπιχρῆσθσι. 
6. τείχη στῆσαι σις (6.6.1. 

12. φαίνεται Δ... ἢ. 

2. τοῖς πελ. Β. . α. [μ 
ἀποροῦντες 6. 7: ἐκείνωι Ἃ, 

14. ἔτι σκοπεῖν] ἐπισκοπεῖν Ἐ᾿. 

ΤΡ 1 ΝΕ 15:12. 
11. εἴπερ καὶ τὴν ἀξίωσιν κ. τ. Χ.} “Εἰ- 

“ἐ περ δοκεῖ σοι (Ἰοϊπηιι5. οἱ ἀθ αιὸ ΠΟὴ 
κε σοῦίο βοίτηιβ απ] οἱ ΡΙαοθαΐ, ἀπ αθ 
φ: ἘΠΠΠῸ Ἰὰ ΠΘβοῖγΘ βἰτηπ]άτηῖβ. Εἴγε δοκεῖ 
“σοι ἸΟΙπητι5 δἱ 6 αι βοίπητιβ ααϊα οἱ 

““ μ]ασραῖ.᾽" Ηργπηδηη δα ΝΊρον. ποῖ. 
210. 86 β6η868 1ῃθη 15, “" ΠῚ ἢ6 τηδῖκθ8 
“ἃ ΡῬΓΘίΘηΒΙΟη [0 {Ππ6 τηοτὶῦ οὗ Ὀοὶηρ' 
““(ρ ἀο]νουο οἵ γθθοθ, νν σδηποΐ 
ἐκ ΒᾺΥ ννΠΘΙΠΟΥ ἢ 068 τηᾶ]κ ᾿ξ, θαΐ τ 
“ἢρ 068, {Πθη, ὅχο.᾽ ΟομΡ. ΥΠΙ. 92, 
ΙΟ. εἴπερ καὶ ἐκείνοις δοκεῖ καθαιρεῖν, καὶ 

ἑαυτῷ ξυνδοκεῖν. ΕῸΓ {6 βϑηζἱτηθηΐ, 

ΘΟΙΏΡΑΓΘ {86 ΟΣ 5 οἵ Βταβιάαβ, ΓΝ, 86, 
3. οἷς τε τοὺς ᾿Αθηναίους ἐγκλήμασι κατα- 
πολεμοῦμεν, αὐτοὶ ἂν φαινοίμεθα ἐχθίονα 
ἢ ὁ μὴ ὑποδείξας ἀ ἀρετὴν κατακτώμενοι. 

12. μόλις δὲ νῦν τε ξυνήλθομεν) Ῥορρο 
αηα ΒΙΘΡΠαηι8. το νῦν γε. Βαΐ τε 
γοίουβ (0 1π6 [Ὁ]]ονν]ηρ, καὶ οὐδὲ νῦν. 
“1 Πὰ5 οί, Ὀθθη ἃ αἰ οα] Ὁ τηδίίου ἰὸ 
“ Ῥγ]ηρ᾽ τι8 Τοροίπου, απὰ ὄνθὴ ποιν {παῖ 
κε γγο ἅΓῸ τηρῦ νγὸ (Ο ποῦ 866 ψῇῃαῦ ννθ 
“ ραρὩῦ το νοίρ ἀροιῖ,᾽ 
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΄ὔ ,ὔ 

“ οὐ μέλλοντες ἐπέρχονται. 

Ι. όο. 
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81 

Ν 5 ΄’ σ“ «ε “ « 

καὶ ἐπιστάμεθα οἵᾳ ὁδῷ οἱ 
΄“ τὰ » , “ 

« ᾿Αθηναῖοι καὶ ὅτι κατ᾽ ὀλίγον χωροῦσιν ἐπὶ τοὺς πέλας. 
ἐς Ν ’, Ν 5. Ν εΥ ᾽ ,ὔ ε “ Ὁ 

καὶ λανθάνειν μεν οἰόμενοι διὰ τὸ ἀναίσθητον ὑμῶν ἧσσον 6 
« θ0 “-“ ΄ δὲ ἰδό “ » ΄σ Ε 7 

αρσουσι, γνοντες ὁε εἰθοτας περίορᾳν ἰσχυρως ἐεγκει- 

σονται. ἡσυχάζετε γὰρ μόνοι Ἑλλήνων, ὦ Λακεδαιμόνιοι, Ἰ 
ἐς » ἴω ’ Ν Ε Ν ΄σ Ἔ » ΄ Ν 

οὐ τῇ δυνάμει τινὰ ἀλλὰ Τῇ μελλήσει ἀμυνομενοι, καὶ 
ςς 7 » » ΄ ἊΝ 5 ΄σ » ΄σ΄ 

μονοι οὐκ ἀρχομενὴν τὴν αὔξησιν τῶν ἐχθρῶν διπλασιου- 
,ὔ Χ ΄ ΄ ΄ὕ ΌΝ 3 Γ 

“ μένην δὲ καταλύοντες. καίτοι ἐλέγεσθε ἀσφαλεῖς εἶναι, ὧν 8 
(ς ΒΥ « “ αὶ ὟΝ ΕῚ ΄ὔ 

ἄρα ὁ λογος τοῦ εργου ἐκρατει. 
7 ον “-“ 

τὸν τε γὰρ Μῆδον αὐτοὶ9 
ςς " » ΄ “ ΄ “τ εῶς Ν 7, 

ἰσμὲεν εκ περάτων γὴς προτερὸν ἐπι τὴν Πελοπόννησον 
8 ΄ Ἃ Ν Ε ε “- » , “ Ν ΄σ 

ἐλθόντα ἢ τὰ παρ ὑμῶν ἀξίως προαπαάντῆσαι, καὶ νυν 
ς Ἂ » ΄ » Εν “ » ΄- ᾿Ἂ᾿ ᾽ ᾽ Ἂ ΒΩ 

τοὺς Αθηναίους οὐχ ἑκὰς ὥσπερ ἐκεῖνον ἀλλ ἐγγυς οντας 
΄ν Ἀν .9 Ν “ΟΣ - » ΄ ἐν ΄ 

“ςἐ περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐπελθεῖν αὐτοὶ ἀμύνεσθαι βούλεσθε 
΄ » ΄ Ν » ΄ Ν ΄- 

“ μᾶλλον ἐπιόντας, καὶ ἐς τύχας πρὸς πολλῷ δυνατωτέρους 
5» , ΄- ᾿Ξ 5 », Ν δ ς 

ἀγωνιζόμενοι καταστῆναι: ἐπιστάμενοι καὶ τὸν βάρβαρον 
« ΟΡ ΤῸΝ Ν ς “ ΝΝ ΄, Ἂς ΧΝ » ΧΝ 

αὐτὸν περὶ αὐτῷ τὰ πλείω σῴφαλέντα, καὶ πρὸς αὐτοὺς 
᾿ Ν « ΄- 3, ΄σ « ΕῚ “ 

“ἐ τρὺς ᾿Αθηναίους πολλὰ ἡμᾶς δὴ τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν 
« ἀλλ Ἃ “ Ἂ .}.9 «ε ω ΄ ὔ » ᾿ “ 

μα ΟΥ ΠΤ αφ υμῶὼν τιμωρίᾳ περιγεγενὴημενους, εσῖζει αἱι 

1. μελλοντας 6... οἱ] οηι. Ἐ,, 9: ἢ 
ἴῃ Ἐα. τη. Α.Β. Ό, ΕΑ. εὖ νυ]ρο θαρροῦσι. 

5. ἧσυχ. μὲν γὰρ ΙΗΟΝΟΝ,, Ηδδοῖκ. Ρορρο. 
ἀρχομένην ᾿τῖογὰβ ἀρχ σοτη: ἘΣ 4481 Παουὶΐ εἱργομένην. Βεκκ. 

αὔξησιν] δύναμιν (.(.1.1Κ.1}..0.Ρ.6.ς.α.6.1. 

ΔΆ. ΖΙ, ᾧ. 
η. μόνον α. 

λέγεσθε Ο.ς.α. 
Ροβί ἐλθόντα Υ. 
15. καταστῆσαι ἢ. 

ὧν] ἃ ἂν ̓ ν εἴ γρ. Α. 

11. ἢ τὰ] εἶτα Δ. Τ' 

6. τῇ μελλήσει] “Βγ {Πτραΐθηϊηρ' 
““ ἀβπ]οβ γί 108. Μέλλησις ἸΤΠΡ]168 
[Π6 ΠοΙαΙηρ {π6 561οἰς οοπβίαε!ν 168 
ἋΡ, Ὀπῦ ΠΘΨΘΓ ΒιΓΙΚΙηρ,. 

14. ἐς τύχας, πρὸς πολλῷ δυνατ. κ.τ.λ.] 
“ΠῸ Ἔχροβθ ὙΟΌγβΟΙν 5 ἴὸ Παζαγτα ὈΥῪ 
“ἐγ Πρ {11 ὙΟῸ ΘΠΘΙΠΑΥΒ ΡΟΥΨΕΓΙ ἰδ 
““ ᾺΥ ργθαΐθυ {Πα 1Ὁ δυϑὺ ννὰβ Ὀείοσο. 
Ηδς 8}1π668 ἴο ναὶ πὰ Ὅθθη δα] Ἰδὲ 
ῦονο, οὐκ ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν 
ἐχθρῶν, διπλασιουμένην δὲ καταλύοντες. 
τό. αὐτὸν περὶ αὑτῷ σφαλέντα] “" Ἰεϊηρ; 

“ ΊΘΟΚοα ὌρΡΟΠ Ὠϊτη561,᾽ 1. 6. Βοϊης 
ΒΙΠΊΒΕΙΓ ἃ5 1Ὁ τνοτθ {Π6 τοῖς ὁπ ΨνΠΙΟἢ 

ὙΠΙΟΥΘΙΌΕΝ, ΥΟΙ,, 1, 

" - ᾿ Ψ 
το. ἴσμεν οἴϊαπη ρΡοϑί γῆς ἃ. 
προσαπαντῆσαι (6. 

τό. αὑτῷ] αὐτὸν Κα. 

ἡμῶν ἃ. 4. θαρσοῦσι Ἐὶ. ΒΕΚΚ. 
γιὰ. Ἰξ  πεις ὅτ. αν. ᾧ. 38. Ψε1, 

6. μελήσει Ἐ, 

ὃ. δὲ καταλύοντες] καταλύετε 1. 
πρότερον 

καὶ τοὺς νῦν ..Ρ.6. 

ΒΒ. ἔουίπ πα ΒΡ, ““ ῬΘΥΙΒΠΙηρ; Ὁ ἢ15 
““ ον [0]]γ. δο δ 55, [δὲ ἦν τεν- 
σφαλῶσι, ---κἂν περὶ σφίσιν αὐτοῖς τὰ 
πλείω πταίωσιν. Απᾶ ΗἨεγοαοίιι, ρον 
ΙΟΙ, 4. μὴ περὶ Μαρδονίῳ πταίση ἡ 

Ἕλλάς. ““[ο50 ατϑθοθ 5ῃοῦ]α βία] 
5 ὁ ΨΟΙ6 ΟΥ̓ Μαγαοηϊαβ,᾽ 1. 6. 
“Τδβῦ π6 βου Ὀ6. δὴ ἱπιρθαϊτηθηΐ 
“ς νΏ]Ο ἢ 586 σου] ποῦ γοῦνα ΟΥ 50Γ- 
«ἐ χγηῃριιηΐ, θα τν Ιοἢ νοῦ ονογβοῦ ἀπά 
“ γαὶη Πογ.᾽ (ὐοἸηράγο α]50 1)1Ο ΠΥ 5118 
Ηδ]ϊ.. ομι. πάσα. 1]. 4. ὁ μὲν 
πεζὸς αὐτῶν στρατὸς περὶ ἑαυτῷ σφαλεὶς 
-ἔφυγεν. 

α 
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ςς « ΄ » , Μ, ΄ Ἀν ἊΝ ἐ ὃ Ν 

γε ὑμέτεραι ἐλπίδες ἤδη τινὰς που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ 
( Ν ΄“ » θ ΩΝ ὃ ἣς 4 “ ἐσ] ᾿ὕ θ Ν 

Ι0“ τὸ πιστευσαι εφ εἰρΑν. και μῆῤεις υμῶν ἐπ εχῦρᾳ τὸ 
ες ἘΝ ΧΥΡΝ οἱ. ἢ , ΄ ΄, Ἀν δ ν ᾿ , 
πλέον ἢ αἰτίᾳ νομίσῃ τάδε λέγεσθαι: αἰτία μὲν γὰρ φίλων 

᾿ “ » ΓΕ ΄ ͵ 5 “ ᾽ 

“ ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ ἐχθρῶν ἀδικη- 
ἘΞ Σ “ ἢ ᾿ ͵ "“ 

“ σάντων. 1,ΧΧ. καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἀξιοιϑ 
«ςς ΄ 3. [ς ΄ 'ἅ » -“ 

νομίζομεν εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, 
τᾶ 8. ΘΒΡΘΟΙΔΠΠν 111-τἰπθὰ ςς 

Βαϊ {Π18. ΒΕ ΡΙ Π ΘΠ ΘΒΒ 

2 Ν ’ὔ ΄-“ ΄ 

ἄλλως τε καὶ μεγάλων τῶν διαφερόντων 
θη ἰδ τγὰ8. ορροβοᾶ 5 ὗ μ γ Ἵ ᾿ φ ρ : 

κοῖς 
Ν »“' » Σὲ 

ἴο {Π6 τοβίϊθϑβ δοίϊνην καθεστώτων, περὶ ὡὼν οὐκ αἰσθάνεσθαι ἡμῖν 

οἵ Αἰπθη5; δηᾶ το 1]- 
΄σ ΄7ὔ ᾿Ν 

“γε δοκεῖτε, οὐδ᾽ ἐκλογίσασθαι πώποτε πρὸς 
οοηύγαβδέ Ὀθύννθοπ 1ηΠ6 ἐς 

Ἰυβέγαϊθ 118 Ροϊπί, {Π6 

“ Ὁ π Ε ΄ ΒΩ Ἂς ΟΣ « “- 

οἵους ὑμῖν ᾿Αθηναίους οντας καὶ ὅσον ὑμῶν τ' 
ἔνὸ πδίϊοη8] οπᾶγδο- 

2 ἰθ8 ἴβ δαβιρ θα ἷἴπ 0 Ν « ΄“ 7] Ἕ τ ᾿ ΕΒ ΄ 

καὶ ὡς παν διαφέροντας ο αγων εὐ ΤΟ." Οἱ 
ἀρίβ!!, 

Ψ' » “ ΄ 

μέν γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ 
δὶ Ὁ λέ 2 ἃὰ ἃ “ Ε « “-“ δὲ ᾿Ν « ΄ ΄ 

ἐπιτελέσαι ἔργῳ ὃ ἂν γνῶσιν ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπαρχοντὰ τε 

ὠζειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ ἔ οὐδὲ τἀναγκαῖα σ ὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ ἔργῳ γ 
ΕῚ , 3 ᾿ ΄ Ν ΝΥ ΄ 

ἐξικέσθαι. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ τ: 
Ν ΄ Ν ς ΦΙ᾿ ς “ - 9.1 Ξ 

παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐπὶ τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες 
Ν Ν « ’ὔ ΄“ » Ψ ΄- ΄-΄ “ 

τὸ δὲ ὑμέτερον τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι, τῆς τε 
“ Ἁ ΄' 7 σ΄ ΄- ΄“΄“ 7 

γνώμης μηδε τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι, τῶν τε δεινῶν μηδέ- 
5 5 ,ὔ Ν Ἀ ἈΝ 27 Ν 

ποτε οἰεσθαι ἀπολυθήσεσθαι. καὶ μὴν καὶ ἄοκνοι πρὸς 
« ΄“- Ν Ν ΠῚ Ν Χ » ’ ς ΒΩ 

ὑμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτατους" οἴονται 2ς 
ὰ (: αὐ “- » ΄, “ἢἤ ΄ θ « ΄“ δὲ ΄σ ᾽ λθ. “ 

γᾶρ οἱ μὲν τῇ ἀπουσίᾳ ἂν τι κτᾶσθαι, ὑμεῖς δὲ τῷ ἐπελθεῖν 
Ν Ἂ ε σ΄ ΕΥ ἥν κ᾿ ᾿, ΄᾿ » ΄σι ἥν 

καὶ τὰ ετοῖίμα ἂν βλάψαι. κρατοῦντες τε τῶν ἐχθρῶν ἐπὶ 

Ι. γε] τ ΑΒΗ ο.ρ. ὕὑπέρτεραι ργγ. ΕΒ. 2. τὸ πλεῖον 6. . γενέσθαι 
ῬΓ. Κα, 5. ἄξιοι νομίζομεν Δ. ΒΟ ΒΝΗ ΝΟ»... Ηδδοκ. Ρορρο. 66}1. ΒΕκΚ. 
(Ὁ. εὐ νυ]ροὸ νομίζομεν ἄξιοι. ὃ. καθεστώτων] οἵη. ().6. 9. γε] οἵη. ἃ.6.ρ. 
ἐκλογήσασθαι Ν. 13. ἔργων 6. οἴ οἸηΐϊδεο ἂν ἃ. τε] οἵῃ. .}.6.ο. τύ. ἐπὶ 
ΑΟΒΙΉ ΚΌΝΙΝ ἃ.ρ.}.1. Ηδαοκ. Ρορρο. (οε]1. ΒεΙκες. ΟΕ. δ νυ]ρὸ ἐν. το. οἴεσθε 
ΒΕ, 20. ροβὲ ὑμᾶς ἀο]είαβ {γο5 απαϊζιοτνα α. ΒΕΚκ. καὶ δηΐδ ἄοκνοι οἵη. 1.0. 
Ριὰ, 21. ἀπελθεῖν ἃ. οὔτ Π ἀϑᾶηο. 22. ἑτοιμ οοΥγ. Ε, τε] δὲ Κι. οπι. ρ΄. 

ΘΟ ἢ ἃ5. σδ ἢ 2. μηδεὶς ὑμῶν ἐπ᾽ ἔχθρᾳ τὸ πλέον 
κι τ. λ.}] Οοπηραᾶτο ᾿βοογαΐθβ Ῥαπορυτῖο. 
Ρ. 67. (8. 140. ε4. ΒΕΚΚοτ.) χρὴ δὲ κα- 
τηγορεῖν μὲν ἡγεῖσθαι τοὺς ἐπὶ βλάβῃ 
τοιαῦτα λέγοντας, νουθετεῖν δὲ τοὺς ἐπ᾽ 

ὠφελείᾳ λοιδοροῦντας. 
17. τοῖς βεβαίοις τῆς γνώμης] ““ΤἼΏ ΞΘ 

““ σΟΙΙΠΒ618. ἃηἃ Ρ]Δη8. οἢ ΜΨὨϊοἢ τηθη 

“ἐ ΤῊΔΥ ΒΈΓΟΙΥ ΘΑ] Ου]αΐο.᾽ἢ 
ΒΔΓ Ϊν Ὀγν ῬΟΒΒΙ ὈΠΠν ἤᾶνο ἃ αἰβαβίγοιιβ 
βδιιθ. (Οπηρ. [Ν΄. 55. 3. ΘΓ Π6 ἀρδ]ῃ 
Βᾶγ 8 οἵ {π6 1 Δοριποῃΐδηβ, τὴν γνώμην 
ἀνεχέγγυον γεγενῆσθαι, ἴῃΠθγ οου]ὰ ποῖ 
ΤΘὶν προ {ΠΕῚΓ οὐνῃ ἱπαρτηθηΐ. 

22. κρατοῦντές τε τῶν ἐχθρῶν κ. τ. Δ. 
Δῃ δρίργαιη, ἀθβουρῦνο οὔ π6 πῃ θτοκθα 
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(ς 

(ς 
πιπτουσιν. 

ε Ν ΤΟΣ 

σειν τι ὑπερ αυτῆης. 
“-“ ’ὔ 

θωσιν, οἰκεῖα στέρεσθαι 

“Δ 
(ς ἣν 

(ς 

(ς 

ς Ἄ: τς Ω οὐ“ ρησιν ποιεῖσθαι ὧν ἂν γνώσι. 

ἡγοῦνται, 

Ὧν 5. Ν ΄ ΒΝ κα 3 » 

πλεῖστον ἐξέρχονται, καὶ νικώμενοι ἐπ᾽ ἐλαχιστον ἀνα- 
» Ν “ ᾿ Φ 5 ’, ε Ν 

ἐτι δὲ τοῖς μεν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπέρ ό 
΄“ Ἷ ω “ ’ ᾿ ᾿ ᾽ ὉΝ  α 

τῆς πόλεως χρῶνται, Τῇ ΣΠΌΡΗ δὲ ὑφ ες τὸ πρασ- 

καὶ ἃ μὲν ἂν ἔπ προ ταν μὴ ἐξέλ--Ἰ 

ἃ δ᾽ ἂν ἐπελθόντες 
Δ 5» ΄ Χ Ἂν 7ὔ ΄σ ’ὔ 

κτήσωνται, ὀλίγα πρὸς τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. 
» 2, “ , “ » 4 37 

δ᾽ ἄρα καί του πείρᾳ σφαλῶσιν, ἀντελπίσαντες ἄλλα 8 
[4 ᾿ ΄ ΄ τ ᾿“) δ ΄ 

ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν" μόνοι γὰρ ἐχουσί τε ὁμοίως καὶ 
9. ᾳ. δ΄ ἃ » 7, ΧΝ Ν ΄- ᾽ν » 7 

ἐλπίζουσιν α ἂν ἐεἐπινοήσωσι, διὰ ΤΟ τάχειαν ΤῊΝ ἐπίχει- 

Χ “ Ν “ 
καὶ ταῦτα μετὰ πονῶν 9 

ζ “ε Ν δύ “:“:ενσ ΄“ 5». κα “ Ν 

πάντα καὶ κινδύνων δι᾽ ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχθοῦσι, καὶ 

1. ἐπεξέρχονται 1,.0.}Ῥ. 
(ΟΕ]1εσ. ΒΈΚκ. νυ]ρὸ δὲ γνώμῃ. 
έλθωσιν Α.Β.Ε.5.ἢ. 
Βεκκ. 
7. καίτου Ἀ.Β.».ἢ. 
του καὶ Ρορρο. Ηδδοκ. 

3. γνώμῃ δὲ Α.Β.Β.ΕῊ.Ν. ςἔρ.ἢ. Ῥορρο. Ηδδοκ. 
οἰκειοτάτη---ἀδυνάτων 6. 73: 4 

να]σὸ ἐπεξέλθωσιν. (Ἷ. ΠΠ1. τοδ, 2. 
5. οἰκεῖα Α.ΒΟΒΚΕΙΚΟΝ ἃ...η.1. Ῥορρο. (ἄοο]]οσ. ΒΘ κικ. 

του καὶ Ο..Η.Κ.1,.0.}.ς.}..Ψ 
καί του (ἀοΕ]]ον. ΒΈκκ. 

Ὁ] Γοτῆς 6. “ἅ- εἰς 
ἐξλόωσιν Ρορρο. 6ο6ε]}1}. 

να]σῸ οἰκείων. 
να]ρὸ που καὶ. 

ὃ. ὁμοίως καὶ 
τοῦ καὶ ἘΚΕΟΥ. 
ἄλλα] ἅμα Ο. 

ἊΨ Β. ΘΟΕ ΕΠ ΜΝ ΌΟΙΥ: ". ς.α. ἔς. ἢ.1. Ηδδοῖς. Ῥορρο. (οΕ]1ογ. ΒΈΚκ. ναϊρὸ καὶ 
ὁμοίως. 

Βο!-σοπῆδοποθ νος {Ππ6 Ετοποῃ, ΠΚ6 
{π6 ΑἸΠΘηΐδηβ, Πᾶν 6 αν σ σοί! θα διηϊαβὲ 
1Π6 ργραΐθϑῦ ἀἰβαβίθυβ, 15 δτηοβί ἃ ρᾶγα- 
ῬὮΏγαβα οὗ {π6 Ἰαποπᾶρο οἵ {π6 (ὐοτΊ πῃ 1- 
805. [ΙὉ ννὰβ νυιὲᾺ}6 δἴοσ {Πη6 αεἔἴραίβ 
Δ Πα αἸβρταοθβ οὗ [Π6 βθνθὴ ὑθαυβ᾽ ὙΨΆΓ, 
Δ Πα τᾶν 6 ἔοπιπα ἴῃ {π6 Αρροπαϊχ ἴο 
0Π6 οὗ [Π6 νοι πη685 οἵ (θποσα] Μδίῃϊθα 
Τ)υπηαβ᾽ ““ ΟΔΙηραρ 68. 

1,6 οοα ΕΤΔης 418 δβῦ 16 οοα (68 ἴὰ β]οῖγθ, 
ῬΑΓ 165 ΤΥ ν ΘΟ Β 1] π᾿ εβί ροϊηΐ ἀραίίῃ : 
ΤΠ οΠμαπίθ ἔοτῦ, απαπα 1] σαρηδ 1ὰ ν]οίοΙ ΓΘ, 
ΡΙὰΒ ἔοτί Ἔποοσο, ααδηα 1] οβί ὈΊθη Ὀαΐζα. 
ΟἸδηΐογ ἰου)οιγβ βϑί 8 σσδηθ νϑσίι. 

᾿ Ε " " 

---  ο]] αὶ Π6 ΡΕΓα ἸΔΠπ|815 σου ΓΆΡ 
Ἐδι 16 τηδῖγα 46 1 Ἄν βη]Γ. 

1. ἀναπίπτουσιν) “ΤΉτοΟν Ὀδοῖ, α]- 
“ς βριτ6α.᾽ [Ὁ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β. ῬΓΟΡΟΙν [Π6 
τηονοιηθηΐ οὗ ἃ ΤΟΥΘΓ, [ΠΟ [ἤτοννβ ΠΙπὶ- 
561 ῬὈδοκιναγαβ [0 ρῖνθ ἴοσοθ. ἴο ἢΪΒ 
ΒίΤΟΚΘ ; Χϑβορῃ. (δόμοι. ὃ, 8. οὐ οὗ 
ἃ Τηδῃ [Ἀ]Πηρ ὈΔΟκυναγ 8 ἔγομη ἃ οΠὰ- 
το, ἃ5. ϑΌΡ οο]ββ, Ε]θοῖτα 729. [{ 15 ἃ 
βίσαηρ τηϊβίακο οἵ ΑΙΠθηθιιβ, (Π)εἰρπο- 
Βορμιβί. 1. 42. ε. ϑοινεῖρῃ.) το 5ὺρ- 

9. ποιεῖσθαι τὴν ἐπιχείρησιν (6. το. πόνου Κ. 

Ῥοββ {πε {6 ἢτβί τηθαηϊηρ' οὗ {Π15 τνοτὰ 
ΕΧΡΓΘΒΒΘΒ. τήθης] (Ἰβοοιγαρθιηθηῖ. [ἢ 
411] Ἰαηρστιαρσθβ {Π6 [θυ πὴ5 Θχρθϑβῖνα οὗ 
{Π6 τηονθπιθηΐβ ΔΠη6 [θο]ηρβ οἵ [Πθ 
ΤΠ ΔΙ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ τηθίαρΠοτβ, ὈοΥ- 
τον ἔγοτη [Π6 τπογθιηθπίβ ἃἀηα ἴδε]- 
Ἰηρ8 οὗ {Ππ8 Βοάγ. 

2. τοῖς μὲν σώμασιν, κ. τ. Χ. “ὙΠΟ 
“ε Βρ6 πα {ΠΕῚΓ ΠνῈ 8. [ῸΥ {Π|61Γ σΟΙΠΊΓΥ, ἃ8 
“ ἘΠΟῸΡῊ ΠΟῪ ὑνΕῈΓΘ. ΠῸ ψγᾺγ σΟΠοου πο 
“ἐ ]ὴ {Π6Πὶ : {Π6}1 ΘΟΙΠ5618. ΤΠ6Ὺ ΟΠΟΓΙΒῊ 
“ ἃ5. {ΠπΠ6 πραγϑδῦ δῃηα ἀραγοϑί {πιηρ ἴῃ 
“16. φρου]Ἱα, {πα {ΠῈΥ ΤῊΔΥ ΘΠΊΡΙΟΥ͂ 
“ [Πρῖὴ ἴῃ ΠΟΥ βουνίοθ. Οὐοτηραᾶτο ἰν- 
5145, ΕΌΠΘσαὶ Οταΐ. Ρ. 87. δα. Ἐβῖβκβϑ. 
ἐνόμιζον, τὰς μὲν ψυχὰς ἀλλοτρίας διὰ 
τὸν θάνατον κεκτῆσθαι, τὴν δ᾽ ἐκ τῶν 
κινδύνων μνήμην ἰδίαν καταλείψειν : ἃπὰ 
Ἰβοογαΐεβ, ῬΑΠΟΡΎΤΙΟ. Ρ. 58. ὀλίγοι πρὸς 
πολλὰς μυριάδας, ὥσπερ ἐν ἀλλοτρίαις 
ψυχαῖς, μέλλοντες κινδυνεύειν. 

6. τυχεῖν πράξαντες} ““ΤἼΘΥ Βαα "έθῃ 
«“ς [οχαπαΐθ, οὐ βιιοοθθαρα, ἴῃ οἤδοιϊηρ 
κε {Πρ}. ΟΠ] θοῖβ.᾽ἢ 

ἘΠ: αἰῶνος Εχ Ηοπηετο Οά. σ΄. 202. 
ἵνα μηκέτ᾽ ὀδυρομένη κατὰ θυμὸν ΔΙΩΏΝΑ 

φθινύθω. ἊΝ Α85. 

ᾳ 2 



84 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΒΡΑΗΤΑ. Α.6. 432. ΟἸνταρ. 87.1. 

ἐξ .5 ’ 3 Ξ: “ « ΄ ὃ Ν ι ΓΝ “ θ 

ἀπολαυουσ ν ἐλάχισ τὰ Τῶν υπαρχόντῶν ἰὰ Το αεἰι ΚΤασῦσαι 

,᾿ « “ Ἃ Ν Ἂ ς “ 

« καὶ μήτε ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι, 
- « 7, » ΄ Ἃ » Γ 

φ ξυμφοράν τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα ἢ ἀσχολίαν 
5» Ἂν Ν ἵ ᾿ ΘΝ 

τοῖς ἐπίπονον. ὥστε εἴ τις αὐτοὺς ξυνελὼν φαίη πεφυκέναι ἐπι 

«- πῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν μήτε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους 5 τῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν μή ρ 
κε Ὅς » “ Δ Ε 

ἐᾷν, ὀρθῶς ἂν εἰποι. ΠΧ ΧΙ. ταύτης μέντοι τοιαύτης 
, ΄ φΦ ΄ 

(ς ἀντικαθεστηκυίας πόλεως, ὠ Λακεδαιμόνιοι, 
ΤῊΘ ΟοΥ ἐδ η5. 60Π- 

οἷαρ ΓΝ ΒΟΪΘΤΠΠΙν ἀΓρ- 

ἧπρ ἴπ6 1,δοραςτηοηϊ- «ς 

8Π5 (0 οχοτὶ {Π6Π|- 

ΒΟΙνο5 ; δηᾷ ἱπίϊπηδίθ ς(ς 

ἐπαὲ οὐποσνν 8 

ΤΠΔ Ὁ Ὀ6 ἀτίνοπ ἴο ἸΟΟΙς 

{Π 6. 

ουΐ ῸΓὙ ΟἿΠΘΓ 811165, Δ 

{0 δραπάοῃ {ποῖ Θ0Ὲ- 

προΐΐοη ἢ ϑραγίδ. «ς 

᾿ᾳ Ἷ Χ « ὔ » , 

«ς διαμέλλετε, καὶ οἴεσθε τὴν ἡσυχίαν οὐ τοὺυ- 
“- » ΄ ΒΞ ΑΝ “-“ » “ δ 

τοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ πλεῖστον ἄρκειν, Οἱ 
Δ “ Ν ΄σ 7 ΄’ ΄- 

ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πρασσωσι, τῇ 
ἃ 7, δ ΕῚ ΄“ “ 53 Ν ᾽ 

« δὲ γνώμῃ, ἣν ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι μὴ επι- 
͵ ᾽ ΡΣ. κ κ κ 5» 

“ χρέψοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖν τε ἄλλους 
ἂν » Ν ΕῚ ΄ οὗ ᾽ ΕΝ δ 

καὶ αὑτοι αμυνομενοι μὴ βλάπτεσθαι το ἰσον 

ςς ΄ὔ ΄ .ς Ἂ ΄ ε Ἷ “ ΕΣ γι 

νέμετε. μολις δ᾽ ἂν πόλει ὁμοίᾳ παροίικουντες ἐτυγχάνετε 

ς ,ὔ “ , “ ν ᾿ ὲ δ 7 ᾿ ΄ 

τούτου: νῦν δ᾽, ὅπερ καὶ ἀρτὶ ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιοτροπα 
« « ΄-“ ΝΥ » ὔ Ν » Ὁ) 5 » ’, ΓῚ 

ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα πρὸς αὐτοὺς ἐστιν. ἀναγκὴ ὃ 
σ , Ν Ν » Ἷ ῬΥΌΤΑ ν « 

“ ὡσπέερ τεχνὴς ἀεὶ τὰ ἐπιγιγνομενὰα κρατειν᾽ καὶ ἡσυχα- 

2. ἑορτὴν ἢ ἄλλο Κ.1. ἡ. καθεστηκυίας ἃ. 8. οὐ] μὴ 1,. οἵη. ἃ. 12. Ῥοβί 

τε οτηϊβὶ τοὺς οαπὶ ΑΙΒΙΕΕΙΗΟΝΝ ἔρια. οτι. ΒΈΚΚ. 0611. ὕποῖβ ἱπο]αβὶ 

Ρορρο. 

8. καὶ οἴεσθε---νέμετε] “οι {Πϊη]κ 
““ ποῦ {παὉ {Π6Ὺ ΘΠΊΟΥ͂ {π6 Ἰοηρσοδύῦ Ρρθᾶςθ, 
“νῃο, ὙνΏ1]6 ΠΟῪ ἀνοϊα 811] ἸΠ]ΌΤΥ ἴο 
““ οἴπογβ, ἅτ γεῦ Κῆονι ἴο Ὀ6 Τϑβοϊνϑα 
“το ὈΘΔΓ ΠΟ ᾿π]ΌΤΎ ἴο ὉΠϑιηβοῖνοβ. Βαΐ 
“ἐ γΟῸΓ Ἰπβί]6 6 σΟΠΒ᾽βύ8 1π ΠΟΙ ΓΒ ΘΙ ΠΆΤΠῚ- 
““ Ἰηρ' ΟἾΠΘΥΒ ΠΟΥ Δ] ον] Πρ᾽ ὙΟΌΓΒΕΪν 65. 10 
“06 Βαγιηθα Ὀγ ἀθίθηαϊηρ γΟΌγΒ ΙΝ 68. 
'μαΐ 15 ἴο βαύ, (ἢδν αἸἃ ποῖ τπιπ]ογβίαπα 
(μαῦ ἴο Ὀ6 τρδᾶν [ῸΓ τὰ 15 οἴΐθη {Π6 
ΒΌΓΕΟΒΕ ΙΠΘΔὴ8 Οἵ ΡΓΘΒΟυνΊηρ ΡθδΟθ; 
ννἘ]δὲ το Βα θτηϊς ἴο ἸΠ]ΌΤΥ ἔτῸ ΠῚ ἃ αἀγθδά 
οὔ τ1ῃ6 6ν}18 οἵ γϑβϑιβίδῃσθ, 15 [Π6 νὰν ἴὸ 
ὈτΙηρ ΟἹ ΨΨᾺΓ αὖ Ἰαβῦ, αἰζθυ. {γα} 1658. ἀηὰ 
ΘΟΒΕΪν βδουϊῆσοβ πᾶν Ὀθθη τηδά8 ἴο ἀνοσί 
ἴῖ. Οὐμραγο οἷ. 124, 1. [ονναγβ [Π6 
ἐμᾷ. ΨΙ. τό, 4. τὰ ἴσα νέμων. 66. 4150 
Ιβοογαΐοβ ου ἴθ Ῥβᾶςθ, Ρ. 186. [0 ἰ5 
ποῖ σογίαϊη Πού ΝΟΥ νΠαΐ 158 [η6. ῬΥΘΟΙΒΘ 
τηθδηϊηρ οὗ 1Π6 ΟΧΡΓΘββοη τὸ ἴσον νέ- 
μετε ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖν ἄλλους. νέμειν τὸ 

ἴσον ἴῃ ἸΒ61| 1 ϑιρροβα 8 ““ἴο 68] 
“ἐ Ἰυ5Π γ,᾽ ““1ἢὁ 4168] ἴὸ ΘΥΘΥΥ τηδη {πδΐ 
“« ὙΝΠΙΟὮ 8 [ᾺΓ ἀπα δα 08]. [5 {Π6 
τηθαηΐπρ ΓΠΘΏ 88 ἔο]]οννβ, “Κ ΟΥ̓ΠΘΥ τηθῃ 
“ 46] ᾿π5Ὲ]ν ψ ἢ {Π 6}. ποῖρη θουγβ, θα 
““ 5611] {Π6ὺ Ῥάγροβθ ἴο ἀβίεπα {πθπὶ- 
““ βοῖνεβ 1 Οἴμοι (Ὁ ποῖ 468] Ἰ80}Υ 
“ς Ψ ἢ τΠοῖῃ : γοὰ οἢ ὅπ Οἴποῦ παπᾶ 
“ς 68] Ἰαβῦγ, ποῦ ἢ ΔΎ 500} Ραγ- 
“ ῬΟ56. ἃ5 [ἢϊ8, θαΐ ταῦ που ὁ 1η6 ῥγϊη- 
“ΟΡ οΥ ΜΙ [ῃ6 Ῥαγροβο οἵ πϑιῖ Ποῦ 
“ς ἀοίπρ Πᾶγτη, ΠΟΙ γεῦ οὗ δβιθυ]ηρ' 
“ς ΠΑσὴ ὙΟΙΓΒοῖνοβ ὈΥ αἰἱοιηρίϊηρ' 0 
“ς Πρξθπα γουγβεῖνοβ. ΤΠ5 ἴὰγ 1 {Β]ηΚ 
Μτ. Ποπαϊάβοῃ 18 τὶρηξ πῃ Π1Β ἸπΐογρΓο- 
ταϊοη οἵ {π|8 ραββᾶρβ, ψῆθη ἢ ΕΣ 
{Παὶ ἐπὶ ἱπηρ]165. ἃ ῬυΪΠΟΙρΡ]6. οΥ “ οοηαϊ- 
« ἥοη οἵ δοίϊοη." Ηδ ἰβ νντοηρ 1 [ΒϊηΚ 
αἶβο ἴῃ ὑγαπβ]αίϊηρ τὸ ἴσον νέμετε, ““γοὰ 
“ Ἰραᾷ ἃ ἰδ οἵ βᾶβυ ἱπα δυο ποθ." 68 
“Νεὺν Ογαΐυ]8,᾽ Ρ. 548. 
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ΞΒΡΑΒΝΤΑ. Α.6. 432. ΟἸντΩΡ. 87. 1. 

,ὔ ᾿ ΄ ΟΥ̓ "Μὰ , ΕΣ Ν Ἀ 

ζούσῃ μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ 

ΠΡ 72. 

(ς 

ἃ. ,Ο ’ὔ 9. “ Ν “ » ΄ - 

δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι πολλῆς καὶ τῆς ἐπιτεχνήσεως δεῖ. 
΄ Ν ᾿ ΄“ ΕΣ , » Ἀ “ 7 ϑυνν 

διόπερ καὶ τὰ τῶν. ᾿Αθηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ἐπὶ 4 
δ, “ ΑΝ 53᾽ ΄σ « 

πλέον ὑμῶν κεκαίνωται. μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσθωϑ 
« “ 4, ΄ Ἀ ΄ 32 Γὰ 

“ ὑμῶν ἡ βραδυτής" νῦν δὲ τοῖς τε ἄλλοις καὶ Ποτιδαιάταις, 
“ « “ Ν » » Ἄ » 

ὥσπερ ὑπεδέξασθε, βοηθήσατε κατὰ τάχος ἐσβαλόντες ἐς 
δὴ ν ο Ν δ΄ - ἴω 

“ τὴν ᾿Αττικὴν, ἵνα μὴ ἄνδρας τε φίλους καὶ ξυγγενεῖς τοῖς 
» 7, ΄ ν Ξ δ ΕΣ 3 ἐ Ν 

ἐχθίστοις προῆσθε καὶ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους ἀθυμίᾳ πρὸς 
« ᾽7ὔ Ν 7 ΄“- Δ 7 » Ν 

ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν τρέψητε. δρῷμεν δ᾽ ἂν ἀδικον οὐδὲν ὁ 
2, Ν ἴω ΄“ « 3, Ν » ΄ “- 

οὗτε πρὸς θεῶν τῶν ὁρκίων οὔτε πρὸς ἀνθρώπων τῶν 
᾽ ΄ὔ , κ κ ᾽ ε ἜΣ ͵, 

αἰσθανομένων᾽ λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἱ δι᾽ ἐρημίαν 
“ὕ ΄ ᾿ ΄ Ἂν ΄“ - “Ὁ 

ἄλλοις προσιόντες, ἀλλ᾽ οἱ μὴ βοηθοῦντες οἷς ἂν ξυνο- 
’ὔ Ἅ ΄ 53 ΄σ΄ ᾿Ξ 

βουλομένων δὲ ὑμῶν προθύμων εἶναι μενοῦμεν" 1 

υνη- 

Ἂ 

μοσωσι. 
΄ μὴ “ ΕΝ ΄- ΄ 27 

οὔτε γὰρ ὁσια ἂν ποιοῖμεν μεταβαλλομενοι, οὔτε 
’ ΕΝ Ο ΕΥ ͵ 7 5 

θεστέρους ἂν ἄλλους εὕροιμεν. προς τάδε βουλεύεσθε εὖ, 
Ν Χ ,ὔ ΄- , ΕῚ ὦ ᾽ ΄ Δ 

καὶ τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσθε μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι ἢ 
{ς 

ΤΠ ΧΧΠ]:. Τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον. 

3. ἀναγκαζομένη Ο. ἀναγκαζομένης σι 

3. ὑπὸ Κ. 

5- καὶ τοῖς ποτιδ. ΚΗ ΝΙΝ. 
μηδὲν 1. 14. ὅσια σοτΥ. Ε, 

,4: μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσθω) 1,. 6. 

μέχρι τοῦδε προελθοῦσα ἐνθαῦτα ὡρίσθω. 
86 ποΐβ ὁ οἷ. 51, 2. 

[ο. πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων] 

1. 6. τῶν αἴσθησιν ἐχόντων, 85 ΒεΙΒκ6 
ἃπα οἴΠοΥβ πᾶν ορβοσνρά. (οιηρατ Υ. 
26. αἰσθανόμενος τῇ ἡλικίᾳ. “Υ̓Ο γα 
“Κ ρΑΡΆ0]6 οἵ ἔδε]ηρ ἀπ ΟὈΒοσνιηρ. 

14. ὅσια] "5. ννοσα, πκ6 βασοῖ, ἴῃ 
Ταῦ, Πα5 ὕννο ἈΡΡΑΓΘΗΠΥ ΟΡΡοβίΐθ βῖσ- 
ΠΙβοΔΙΊΟΠ5 : τὸ ὅσιον καὶ τὸ ΙΝ 
“δι 15. Ῥίοιιβ ἰουναγβ θεὰν 6η δηά 
““υνῇαΐ 15 πιδ [ονναΓ 8 ΤΠΘῊ :᾽᾿ Δηἀ ἀρΆ]Π, 
ὅσια καὶ ἵερα, ““ΤηϊηρΒ ῬΓΟΐΆΠΘ “απά 
“ ΤρΒ Βασῖδος. ἢ ἤγδξ ἴξ 1πΠ6 οτῖ- 
ΒῚΠ8] 56η86 οὗ {Π6 τνοσὰ ; ἀπα ᾿ΐ5 βεοοπά 
ΒΙσΠ]ΠΟΔΕΙΟΙ ΤΊ565 ἔτότη [Π15, ἐπαῦ 1056 
τη 5. ψν ΒΙΟ. ΤηΔΥ ΡἱουϑὶΥ Ὀ6 ἰοποποά 

΄. ’, (ν ΄σ ,ὔ 3» 

οἱ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν. 

4. κεκαίνωνται ΒΕ. κεκένωται : 

6. ἐσβάλλοντες Ο. εὖ ῥγ. ἃ. 
τό. ἧι Ε,, 

τῶν δὲ ᾿Αθη- 

τῆς] οἵη. Α.Β.Β. ΕΟ. «.Ρ.8.1. 
ἐπικεκαίνωται 1. οὖν] οτη. 1.1. 

9. τρέψετε ἃ. 
1. παρέδωκαν Υ. 

ΟΥ̓ πιϑθα ἃτὸ {ποβθ νυν] ἢ ἃ πού βδοιθ ; 
1. 6. ΜΏΙΟΙ ἀγθ ργοίΐαπθ. 'ΓΠπΒ τη ὅ5ο- 
ῬΠοοϊοθβ, (Παρ. (οἸοη. τ88. ἄγε νυν σύ 
με παῖ, ἵν᾿ ἂν εὐσεβίας ᾿Επιβαίνοντες, τὸ 

μὲν εἴπωμεν, κ. τ. Δ. 1. 6. ἄγε σύ με ἐς 
ὅσιον, ἔνθα ὅσιόν ἐστιν ἐπιβαίνειν, ΟΥ̓ ἐς 
βεβηλόν. ἴπι ἴΠ6 βᾶτπθ ΨΑΥ ἐπιτήδειος, 
ὙΠΟ 15 ΚΘ ΠΟΙΆ τι566 1η ἃ σοΟα 586η86, 
ΟΟΟΌΤΒ. ἴπΠ ΧΘΠΟΡΠΟΠ, Απᾶραβ. Π. ὭΣ 
11. ἴῃ {Π6 νἘΓΥ ΟΡροβιίθ. οπθ, ἴῃ [8 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΗ ἔπαιεν ἂν τὸν ἐπιτήδειον, 1. 6. 
ὙΠΟΕΥΟΙ ψψὰβ Πέ ἰο ὖθ δεαΐοη, ταΐ 15, 

ὙΠΟ νγὰβ πΠΗΐ [ῸΓ ΔηΥ σοοα ΡΌΓΡΟΞΘ. 
18. τῶν δὲ Αθηναίων κι τ᾿ λ.] ῬαΒΒαρῈ5 

ὙΠ ΘΓ [Π6 σΟΠΒΕΓΙΙΟΙ]ΟΠ 15. ΒΙ ΠΉΠΑΤῚΥ ἴῃς 
γοϊνεθα ἅτ ἴο ΡῈ [οππὰ ἴῃ ἹΓπαογά. 
115; 5. τῶν δὲ Σαμίων (ἦσαν γάρ τινες 
οἱ οὐχ ὑπέμενον) ---ξυνθέμενοι---διέβησαν. 



δ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΒΡΑΒΝΤΑ. Α.6. 432. ΟἸγιαρ. 87. 1. 

, "΄ Ν , ΄ » “ Δ ὃ ,ὔ Ν 

ναιὼν ετυχέε γαρ πρεσβεία προόοτεέρον εν ΤΊ ακεθαιμονι σπέερι 

Απ ΑἸΠΘηἴΔ ἢ ΘΙ 55 ν 

πὰρΡροηΐηρ ἴὼ Ὀ6 δὲ 

ϑρασία, {Π6 ΤΟΙ ΌΘΓΒ 

οὗ ἴδ σοπηθ ἑοσνναγα ἴὸ 

τοιηονο {π6 πηΐανοιγ- 

ΔΌΙΘ ᾿πηργοββίοη ὙΠ] Οἢ 

μιὰν ἤᾶν θΘοη ογθαϊθα 

ἴῃ {πὸ πιὶπβ οἵ {16 

3 1. ἈΟΘαἀεοἸ ΠΟ ΪΆΠ8, ἃπᾷ 

το βίαϊο {πὸ τηϑυ 8, ἃπα 

Μιϑε ιν {πὸ οοπαποῦ, οἵ 

{Π6 1. ΘΟΌΏΓΓΥ. 

’ 

πρεσβυτεροις 

» - Ν ε 5) - 

ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ἤσθοντο τῶν λόγων, 
ΕΣ » ΄ ΄ » ν ,ὔ 

ἐδοζεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους 
3 - ᾿ » ΄ 7, Ν᾿ » 

εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολο- 
, - - “ » ω» ΄ 

γησομένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι 5 
ἃ Ν ΄- Χ «ς » ,, » ΄“ 

δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὑτοῖς βου- 
3) ͵ ΄ Οἱ 

λευτέον εἴη, ἀλλ᾽ ἐν πλείονι σκεπτέον. καὶ ἅμα 
Ἂς ᾿ν 5 ὔ “ σ 

τὴν σφετέραν πολιν ἐβούλοντο σημῆναι οσὴ 
»' ζ Ν «ες [4 ἿΑ ΄- 

εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε 
- Ε Ν “ Ζ » ἵ (πὸ 

ὧν ἤδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν το 
37 “ἢ , “-“ “Ὁ » Ἂν ᾽ ΄- ΄ 

ἄπειροι ἤσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων 
Ν Ν ε ᾿ "᾿ Ω Ν Ἂν ΄ 

4προς Το ἡσυχάζειν τραπέσθαι ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν. προσελ- 

θόντες οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι καὶ αὐτοὶ 

4. αὐτοὺς ἃ. παριτέα Ὦ. 
Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΚ. νυ]ρὸ πλέονι. 
α.Η.ς ἔρ. 
60ε]]. 12. τρέπεσθαι 1.1,.0.Ρ, 

ΔΠΠ 48, 2. καὶ ἦν γάρ τι---βουλόμενον 
τοῖς ᾿Αθηναίοις, τὰ πράγματα ἐνδοῦναι, 

ἐπεκηρυκεύετο ἐς αὐτόν. ΝΠ]. 20,1. τοῖς 
ἐν τῇ Σάμῳ ᾿Αθηναίοις, προσαφιγμέναι γὰρ 

ἦσαν---ἄλλαι νῇες---καὶ τὰς ἀπὸ Χιίου--- 
ξυναγαγόντες, ἐβούλοντο. ἨἩδοτοσοί. ΤΥ. 
140. 1. ὁ δὲ παῖς οὐ γὰρ ἔφη οἱ συμπλεύ- 
σεσθαι, τοιγαρῶν ἔφη αὐτὸν καταλείψειν 
δὲν ἐν λύκοισι. ΑΠπα 1ῃ [Π6 58 Π16 ὁΠᾶρ- 
[6Γ, τοῖσι δὲ ἐν τῇ φυλῇ ταύτῃ ἀνδράσι οὐ 
"» ὑπέμειναν. τὰ τέκνα, ἰδρύσαντο-- ἱρόν. 

Υ 200, 1. τῶν δὲ πᾶν γὰρ ἦν τὸ πλῆθος 
μεταίτιον, οὐκ ἐδέκοντο τοὺς λόγους. ΠΧῸ 

100. 2. τῇ δὲ κακῶς γὰρ ἔδεε πανοικίῃ 

γενέσθαι.--εἶπε τῷ Ξέρξῃ. ἼΤΠ6 οχρ]α- 

παλίοη. οὗ 8}} {π686 ραββᾶρϑβ 18, {πὶ {Π6 
(ὐγθο κβ αἰννανβ μαϊ 1Π6 Βι}]θού οἵ ἃ ρσο- 
Ροβιοη ἃ8. Πρᾶγ {πΠ6 Ὀθρὶπηϊηρ οἵ {Π6 
ΒΘηΐθησθ. 88. ΡΟΒΒΙ0]6, ΨΠΘη {ΠοΓ6 ἰ8 8 
{ΓΔ ΠΒ]ΠΟΠ. ἔγο πὰ ΟΠ6 5 ]θοῦ ἴ0 Ὡποίπου. 
6 πϑὺν Βα ]θοῦ θοηρ ἴΠπι5 ρ]αςοα ἢγϑι, 
{Π6 τράβοῃ οὗ {πῸ ργδαϊοαΐθ ἱπητη  Ἰαίοὶν 
ΓΟἸ]οννβ, Ὀοίοτο {Π6 ργθαϊοαΐθ ᾿γ5ο]; ἀπῇ 
πὸ δ ]θοῦ 18. τηδρ το ἀδροπ σταπι- 
᾿ἠφασρουκι ΟἹ {Π|18 Γθάβοη, ΓΑΓΠΟΥ ἮΝ ΟΠ 
{πὸ ρῥγθαάϊοαῖθ, [ἢ πη ρ 5 10 νου] θὸ 

6. ταχέον - ΄: πλείονι Α.Β.Ο.Ἐ.ΕΉΟΝ ς ἔρ. ἢ. 
. δύναμιν εἴη Ιὰ. ποιήσεσθαι Α.Β.Ὁ.Ε. 

11. ἂν Υθοθρὶ εχ Α.Β..Ε.α. Ἡ.Ν.Υ. 8. παθοηΐ Βοκκ. Ηδδοκ. ΡΟΡρο. 

Ῥαῦ τῇ {Π Ποιηιπαΐνο 86, ἈΠ {Π|Ὸ γὰρ 
ΜΟΙ] 6. ΘΧρΥθβεθα ὈΚ 8, ΟΥ Ὀγ {Π6 
ῬΑΓΏΟΙΡΙ6 ἀρτϑοὶηρ νυ] ἢ [Π6 ΠΟΙΏΙΠΑΕνΘ : 
θὰ 1π σθοὶς 10 15. ρτῦ Ἰῃ νυ Παύθν σα86 
16 Βθηΐθηοθ οοη απ Πρ [6 ΘΧρ] παι 
ΟΥ τϑάβοη οὗ {π6 ργθαϊοαΐθ τηὰν ΓΘ] ΠΤ. 
Ιῃ {π6 Ῥγθβθηῦ ράβεαρθ, ποννονθι, {Π6ΓΘ 
15. ἃ σοη βοὴ οὐ Ἱηρ' τὸ ὅΠ6 Ἰῃη το πο 0 ἢ 
οἵ {Π6 ΘΟ] ΠΟΙΟΙ καὶ ἴῃ {Π6 γνου8. καὶ 
ὡς ἤσθοντο τῶν λόγων. 6 τῇ γ6 "ἰ ΠῚ} ]8 
στδιητηαι ψνοι ἃ 6, τῶν δὲ ᾿Αθηναίων 
τοῖς πρέσβεσι παρατύχουσι τότε παρὰ 
τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ τῶν λόγων αἰσθο- 
μένοις, ἔδοξε παριτητέα εἶναι. ἴνι Πρ] 5 
1τῦ ννου ἃ στη ὑπιι5, “αὖ {6 ΑἰΒδηϊλη8 
“ε ΠΑΡΡΘηΙηρ αἵ ἐμαι εἴπιθ τὸ Βᾶνο δῃ 
“Κρ θά ΒΥ αὖ Τιασοήφοπηοη, ἀπα Πθδυϊηρ; 
“ἐς γῃαῦ. ννὰ8 βαϊά, σϑϑοϊνοα τὸ δά γθϑβ 
κε {ΠρΘΙΒΟΙνοα 10 ἴπ6 [1 Δοραφιποηίδη 
““ σονογηῃηιηθηΐ,᾽" ὅσο. 

8. παριτητέα---ἀπολογησομένους] 16 
ἀοσυβαῖνο [Ο]]ονν 5. {Π6 νου θὰ] δα]θοίῖνο, 
Ὀθοαῖιβο παριτητέα 15 Θα ΠΝ] ΘΗ 5656 
ἴο παριέναι δεῖν. (ὐτηραγο ΨΠ11]. 65. 3. 
αηα Με, αν. αὐ. . 447. 4. 46}, 
ὅ1 8. 8. Ὅ88. δ. 



1Ο 1δοράξοιηομ, ἤτοι 8 ὁ 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1372. 857. 

ΒΡΑΗ͂ΤΑ. Α. Ο. 432. ΟἸνταρ. 87. 1. 
» Ν “ 4 Κ᾽ τοι » “ 

ἐς τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, δ᾽ 5 
»᾿ ἣν " Ἷ [ 

εἰ τι μὴ αἀποκωλύοι. οἱ 
᾽,ὔ “ ’ὔ ΄ ΄ ΄- 3, 

ἐκέλευον τε ἐπιέναι, καὶ παρελθόντες οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔλεγον 

τοιάδε. 

ΤΠ ΧΧΊΤΠ. “Ἢ ΜΕΝ πρέσβευσις ἡμῶν οὐκ ἐς ἀντιλο- 
5“ ͵,ὔ ΄ «ε« ;, ’΄ 5 ’ὔ ἰλλὰ Ν - « 

γίιαν τοις ὑμετέροις υμμάχοις έἔγένετο, ἃ α περι ων ἢ 

ςς 

ΞΡΕΒΟῊ ΟΕ ΤΗΕ 

ΑΤΠΕΝΙΑΝΒ. {ς 

(73--78.) 

ΤῊΘΥ ΤΡῸ {Π6 ΟἸδῖπι 

οὗ Αἰἢθη5 οὴ {Π6 5στὰ-ὀ ςς 

{πτπ46 ἃπα τϑβρθοῦ οὗ 

δτθαῦ βϑύνίοθβ ἴπ {Π6 

Ῥουβίβη ᾿πυ δ βίο. 
» » 

73 ,"κ (ἡ ἊΝ «ς 

πόλις ἔπεμψεν" αἰσθόμενοι δὲ καταβοὴν οὐκ 

ὀλίγην οὖσαν ἡμῶν παρήλθομεν, οὐ τοῖς 

ἐγκλήμασι τῶν πόλεων ἀντεροῦντες (οὐ γὰρ 

παρὰ δικασταῖς ὑμῖν οὔτε ἡμῶν οὔτε τούτων 

οἱ λόγοι ἂν γίγνοιντο) ἀλλ᾽ ὅπως μὴ ῥᾳδίως 

περὶ μεγάλων πραγμάτων τοῖς ξυμμάχοις 
’ ΄σ 7 [2 

πειθόμενοι χεῖρον βουλεύσησθε, καὶ ἅμα 
(ςς Ῥ,)» ᾿ς - Ν ,ὔ 3, 9 « ΄-“ ω 

βουλόμενοι περὶ τοῦ παντὸς λόγου τοῦ ἐς ἡμᾶς καθεστῶτος 
(ς 

1. εἴτι σογγοοίαβ Α. ἀποκωλύει Τ᾿. Π.ΚΟΝ.ς«.4.1. Ῥορρο. 
ἔσ.Ὦ. σοίουὶ οἱ Β6κκ. (οο]]ου. ἀποκωλύοι. 
ΗΚΟΜΟΝΟΝ.".α.}.1. Ηδδοῖκ. ῬΡορρο. (ο6]]. Βεκᾷκ. 

΄ « "᾽ ΕῚ Ὑ Ἃ ’ὔ “ 

δηλῶσαι ὡς οὔτε ἀπεικότως ἔχομεν ἃ κεκτήμεθα, ἣ τε 
, τ δ: ἢ ΚΣ , » ῃ ὡς Χ Χ ΄ . 7 

πόλις ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστί. καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ τί: 
-“ ᾽7ὔ - ΕῚ Ἀ “ 7 ,ὔ “Δ Ε ΄ 

δεῖ λέγειν, ὧν ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ἢ ὀψις τῶν 
» ζ, Ἂ Ἁ Ν φ. σ“ » Ν ὔ ᾽ 

ἀκουσομένων ; τὰ δὲ Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ ξύνιστε, εἰ 
Ν ΄ “- » , ΄ 

καὶ δι’ ὄχλου μᾶλλον ἐσται ἀεὶ προβαλλομένοις, ἀναγκὴ 
λέ Ξ Ν Ν “ ὃ ΄“ ΞΟ Ὰ 5 δ 7 ΕῚ ὃ ΄, - 

ἐγειν᾽ καὶ γὰρ ὅτε ἐδρῶμεν, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἐκινδυνεύετο, ἧς 
“ ἣ ,ὕ ’ ’ὔ - ἣ ΄ Ν Ν 

τοῦ μὲν ἔργου μέρος μετέσχετε, τοῦ δὲ λόγου μὴ παντὸς, 

ἀποκωλύῃ Α.Β.Ε. 
2. ἐπικέλευον Ὁ. ἐπιέναι Α.Β.Ἐ.Ἐ, 

περιέναι 6. ΟΑ. εὖ νυ]ρὸ 
παριέναι. 4. πρεσβευσία 1)1οηΥ5. Ῥ 704. πρεσβεία Πρβοῖο 418 Ρατῖ8. δ. ἦμε- 
τέροις Β.Ο.Ε., 6. αἰσθανόμενοι “ 9. οὔτε τούτων] οτη. Ῥγσ. (. 15. ἐστὶ 
λόγου Ν. τό. ὧν αἱ ἀκοαὶ Ω. ἜΣΤΕ Θτπ: Ε-: ὄψις ΒΟΙΒΕΗΤΚΟΝΙΝ. 
ς.α.ἢρ.ἢ.1. Ῥορρο. (ο6]]ευ. Ηδδοῖ. 

οἷς Εὶ ἘΣΤῈ [ΩΣ εἶ 

2. ἐπιέναι] Οοηΐεν 1. 90, 6. ἐπέρχεται 
ἐπὶ τὸ κοινόν. ΟἹ, 4. ἐπελθὼν τοῖς Λακε- 
δαιμονίοις. 110, 2. τελευταῖοι ἐπελθόντες 
ἔλεγον. ΒεΕκκ. 

τή. εἰ καὶ δ ὄχλου---προβαλλομένοις] 
““ΑἸΠΟῸΡῊ ἢ 6 ταίπου ᾿γκβοτηθ ἴο τι8 
“τὸ Β6 ΤῸΓ δνϑὺ ὈτΙπρίηρ {Π18 Βα Ὀ]θοΐ 
““ ξογυναγ 5." 'Πι5 Ηδδοκ, ἀπά, 1 (Ὠ]πκ, 
ΤΡ ΟΥ ; ἀπὰ ΒΘΚΚΕΥ ἀπα Ῥορρο ἀπά 
ΟΟἸ]]ΟΥ ἴῃ Πἰβ Ἰαϑὲ βαϊομ Πᾶνα σοίαϊπθα 

να]ρο, εὐ ΒΕΚΚ. ὄψεις. 
Η.Κ.Ο.ρ». Ηδδοκ. Ρορρο. (.06]]. ΒΕκΚκ. (Ὁ. οἱ σβίθιὶ αὐτοῖς. 

20. κατέσχετε απ. 

17. αὐτοὶ Α.Β.Ε.. Ε, 
19. ὠφελίᾳ Βεκκ. 

τοῦ] μὴ Ο.Ρ. 

[η6 58π1|6 βίορριησ. Οὐπεβ Ῥ]ασθ ἃ 
σοιητηα δἰζου ἔσται, ΔΠ6 Ἰπίοθγργοῦ {ΠῸ 
Ῥαββαρθ {ππ|5: “6. τηϊιβῦ σΟὨ ΠΙΆ ]]Υ 
“ς Ῥυϊηρ {Π656 Τορὶο58. [ουυνατ, Ἔνθ 1 
“ ΤΠΘΥ Ῥγονθ ΤΑΙΠΟΙ ἰγΚβοιηθ ἴο γοιι. 
ΤῊ 15. Βτγθάονν᾽ 5 ἐγαπβ]δί!οη. 

10. ἧς τοῦ μὲν ἔργου κ. τ. Δ. ΟΌ]]6Γ 
Ἰηςογρυοίβ ἴἢτι8, “ΟΥ̓ ΤΠ6. δοῖπα] ἀοϊηρ 
“γα Πα γΟῈῸΓ ὁ Πιᾶγο, θυ: τνὸ τησϑί ὨᾶνΘ 
“ΟἿ ΒΠΆ16 4150 οἵ {Π6 ρ]ουγ. Βαϊ 



88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΒΡΑΝΤΑ. Α. Ὁ. 439. ΟἸντηΡ. 87.1. 

Ἶ ΄ 7 « - Ν ᾽ ΄ 8“ εἰ τι ὠφελεῖ, στερισκώμεθα. ῥηθήσεται δὲ οὐ παραιτήσεως 
{ς “-“ -“ δ , Ν ὃ λ ΄ Ἂς “ δ ων μᾶλλον ἐνεκα ἢ μαρτυρίου καὶ δηλώσεως πρὸς οἵαν ὑμῖν 
ςς , ν 53 ΄ ἘΔ ΟΠ ῸΝ ͵ κ 41“ πολιν μὴ εὖ βουλευομένοις ὃ ἀγὼν καταστήσεται. φαμὲν 
{ς Ν δὲν ἢ ΄ ΄ ΄“ ΄’ Ν 

γὰρ Μαραθῶνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ, καὶ 
ςς “ Ν - 3 Ε ΄ Ἂς ΄ Ἀ “ τ ’, 

ὁτε τὸ ὕστερον ἦλθεν, οὐχ ἱκανοὶ ὄντες κατὰ γῆν ἀμύ- 58 
᾽ Ν ΄ νΝ 3 ΄“ 

“ἐνεσθαι, ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι 
“-“ ο 7 Ν Ν , ΟΝ » 

“ς ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε μὴ κατὰ πόλεις αὐτὸν ἐπι- 
ςς ΄ ΄σ ἊΨ ᾽ὔ “Ὁ Ε 

πλέοντα τὴν Πελοπόννησον πορθεῖν, ἀδυνάτων ἂν ὄντων 
ςς 

(( 

{ςς 

(ς 

{ς 

ςς 

(ς 

(ς 

Ι. στερισκώμεθα Α.Β.Η.1.ΟΟΝ ο. Ηδδοῖὶκ. Ῥορρο. (οε]]οσ. ΒΈκῖκ. 
παραινέσεως Ὁ. να]ρῸ στερισκόμεθα. 

βουλομένοις ἃ. 
ἀν] οτη. (Ὁ. 

Ῥορρο. (οβ]]οσ. Βοικκ. 

Ω- τὸ] οπι. ΝΙ͂Ρ. 

τριακοσίας 1.1,.0. 

ΔΙΕΠοιισ ἢ (15 ὑγροῦ] θ6 τα, γϑῦ 1 (Π]η}κ 
{πὰῦ ᾿6 νοῦ] ποῖ θ6 ἴο {Π6 Βρθαϊκθυ 8 
ἀσία8] Ῥατροβο ; ψνΠ]ο ἢ 18 ταί . [0 τὸ- 
ὑγοβθηΐῦ ἴῃ6 ΑἰΠθηϊδηβ ἃ5. Πανίηρ ἄοηθ 
16 τνοῦκ {ΠΟ ΠΊβοῖνοβ, ἀπ ἐπογοίοτθ ἃ5 
θεῖηρ ΘΠ {164 το 1[Π6 σταίπα6 οἵ ασθθοο, 
τῃδη ἴο ΔἸ]ονν ΔΠῪ ΒΠᾶτα οὗ ᾿ῦ ἴο οἴ μοβ. 
Απα {Πογοίοτο [ νου] σαῦῃοῦ Ἰηιογρτοῖ 
τη6. ννογᾶβ8, ““ ΟΥ̓ τη6 βο]!α {ππ οἵ {Παξ 
““ σΟΠΊΠΠΟΝ Ὀθηδῆν γ6 Πδ γοι 5ΠΆΓΟ, 
κ θα Ἰοὺ τι8 ἴθ ἤᾶνθ ΟἿΓ βἤαγθ οὔ 1Π68 
““ ογραϊε οὔ .᾽ 

4. προκινδυνεῦσαι)] Ἡϊΐης ἀδοαηίαίιτη 
114 πηυτυιαΐῖτιβ οδῦ Ἰπβ] γαπ αι 1}6- 
ΤΠΟΒΠθηθ8: Οὐκ ἔστιν ὅπως ἡμάρτετε" 
οὐ ΜᾺ τοὺς ἐν Μαραθῶνι ΠΡΟΚΙΝΔΥ- 
ΝΕΎΣΑΝΤΑΣ, ζἄο. '΄Αβ5. 

προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ) Ἰ)αῖϊνο 

πρὸς ναῦς πολλὰς ἀλλήλοις ἐπιβοηθεῖν. 

- ΄ Ε] “4 

πλέονι Του στρᾶάτου αἀνεχωρήῆσεν. 

ἀμύνασθαι ρ. 
Δα] οχ Α.Β.Β.ΕΗ.1.ΚῸΤῸΝ,ΟΟΝ ς.4.ἢρ.}.1.. τροθρογιιης Ηδδοκ. 

12. πλείονι ρ.ἢ. 
γ ο.5.᾿. Ῥορρο. (ο6]ου. Βοκκ. ΟΕ. εἰ νυρο τούτου ξυμβάντος." 

τεκμήριον δὲ 
͵, 5. 5 , Υ Ν Χ ΄σ Ν «ε 

μέγιστον αὐτὸς ἐποίησε' νικηθεὶς γὰρ ταῖς ναυσὶν ὡς 
5 , 3 ΄σ ΝΞ , "“ὖ΄ “ Ψ ἍἭ ’ ΄“- 

οὐκετι αὐτῷ ὁμοίας οὔσης τῆς δυνάμεως κατὰ τάχος τῷ 

ΤΙ ΧΧΤΨΝ. τοιούτου 
“- ’, “ » μέντοι ξυμβάντος τούτου, καὶ σαφῶς δηλωθέντος ὅτι ἐν 

σ΄ Ἂ “ « , Ν 4 5. ἤ, Ν 

ταῖς ναυσὶ τῶν Ῥλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο, τρία τὰ 
» ΄ 5 ΩΝ ͵ » , ΄σ 

ὠφελιμώτατα ἐς αὐτὸ παρεσχόμεθα, ἀριθμόν τε νεῶν 
΄σ 3, Ἂ, Ξ 

πλεῖστον καὶ ἀνδρα στρατηγὸν ξυνετώτατον καὶ προθυ- 
7 » ΄ κ ΄ὔ ᾽ Ν ᾿ δι ἢ 

μίιαν ἀοκνοτΤατὴν ναὺυς μεν 2.4 Ξ ες Τὸν τετρακοσιας ολίγῳ 

ΟἘΈ. εἰ 
βεβουλευμένοις ε. 

8. τήν τε πελ. ΒΟ». ἢ. 
8. μὴ] οὐκ ἃ. 

13. ξυμβάντος τούτου Α.Β.Ε.ΕΗ. 
17. μέν τοιγε 

βαρβάρῳ 5ιρπιβοαίαγν, αὐσογϑιια ϑαγϑα- 
γαῖ: αὐα 1 ΨΟΥΡῸ Ἰηπθβὲ βθηϑιιβ ριιρ- 
ΠΔηΠΙ. (ἀῦτ1,.. (ΟὈΙΏΡατΘ ποίθβ οἡ Υ. 
ρό. 

7. μὴ κατὰ πόλεις, κ. τ. λ.7 ὅε6 Ηε- 
τοαοῖ. 1]. 130, 2. 

10. ὡς οὐκέτι ὁμοίας οὔσης) ““Οοη- 
“ ἀρηηρ ΗΒ. ῬΟΝΟΓ ἴ0 Ὀ6 ΠῸ ἸΟΠΡῈῸΓ 
“νη αῦ 10 Πα θθθη θοίουθ.᾽ (Οὐπιρᾶτθ 
ΠΠ. 8ο, 1. ὁ περίπλους οὐκέτι ἔσοιτο--- 
ὅμοιος, “οὶ θὸ πὸ Ἰοπροῦ ναὶ ἰξ 
“ ἢδῇ θθθὴ Ὀοίογβ. 

7. ναῦς ἐς τὰς τετρακοσίας ΝΟΙΠΘΓΙΙΠῚ 
Ροβυῖῦ τοίη τιπὶ Ππανιπη (ἀτθοάσιιμη, αὖ 
οἱ ᾿)οπιοβίῃ. 46 Οὐ. ο. 70. τριακοσίων 
οὐσῶν τῶν πασῶν τριήρεων, τὰς διακοσίας 
ἡ πόλις (ΑἸΠΘΠἸΘηβιπιη}) παρέσχετο. ὅὶς 
ΤΟΙ] ΟΥαΐογοβ ; ν. 6. Ἰβοοῦ. Ῥαηθρ. 
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ΒΡΑΕΤΑ. Α. Ο. 439.. ΟἸνΣταρ. 87.1. 

1. ἐλάττους ρ΄ Ὦ. τῶν δύο α. 

΄ - ᾿ - ΄, τῶν Ἂ 
ἐλάσσους τῶν δύο μοιρῶν, Θεμιστοκλέα δὲ ἄρχοντα, ὃς 

5 ΄ , ᾽ν" “ ΄- 3, ΧᾺ -“ ΄ 

αἰτιώτατος ἐν τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι ἐγένετο, ὅπερ σαφέ- 
, ἐὰ Ψ» Ν » Ἂ-: Ν “ Χ ΄ 

στατα ἔσωσε τὰ πραγματα, καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦτο δὴ μάλιστα 
» ΄, » ΄ “ ε Ἔ ὦὉ ΄, ς , 
ἐτιμήσατε ἀνδρα ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλθόντων. προθυμίαν 

Χ Ν Ἂ ΄ » ΄ “ » Ἂν δι τας 

δὲ καὶ πολὺ τολμηροτάτην ἐδείξαμεν, οἵ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν 
κ “ » 7, “ ΕΣ ᾿, ΄ὕ . 

κατὰ γὴν οὐδεὶς ἐβοήθει, τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι ἡμῶν 
΄, » , » , Χ ΄ Ν κ 

δουλευόντων ἠξιώσαμεν ἐκλιπόντες τὴν πόλιν καὶ τὰ 

Απίβ δύο ἀΥΠΟα]ππὶ Ἰσποταπὶ Β.Ο.Ε.Ἐ.Η.1. 
ΝΥ. ς.6.8 .Ὡ. εὖ Α. ααὶ Ἰογὰβ οὺς δὺ ἴπ ΠΠπιγταὰ Παρεῦ Ρ] στη σαραοθ. οπηϊβὶϊ δἔϊδ πὶ 
ΒΈΚΚοσ. 2. σαφῶς ΕΗ. 8. αὐτοὶ Δ... Ε΄. (οπηῖδ8ο τηοχ ὑμεῖς.) Η.Κ.Ν.ἃ.».}.1. 
Ῥρρρο. (ἀοΕ]16γ. νπ]ρὸ αὐτόν. ἴηι ᾿α Ηδδοκ. οὐ ΒῸΚΚοσ. διὰ τοῦτο δὴ μάλι- 
στα ἐτιμήσατε Α.Ἐ.Ε.Η.Ν.ἃ.6.5.}..1. Ηδδοὶς. Ῥορρο. (1611. τοῦτο δὴ μάλιστα ὑμεῖς 
ἐτιμήσατε Β. τοῦτο δὲ μάλ. ἐτ. ἄν. Ν. τοῦτο ὑμεῖς δὴ μάλιστα ΒΕΚΚοΓ. Ο. εἴ νυ]ροὸ 
τοῦτο ὑμεῖς ἐτ. μάλ. δὴ ἄνδρα. 

6. 21. κεκτημένοι τριήρεις διπλασίας μὲν, 
ἢ σύμπαντες οἱ ἄλλοι. ἴ,ν8. ΕρΙΌ. Ρ. 1Ο5. 
Ἀεῖβκ. Τὰ βοουπάπιηῃ [)106. δ1ῖο. 1. ΧΥῪ, 
58. ΑἰΠδπίθηβεβ ἀπορθηΐαβ πᾶνοβ (666- 
ταηΐξ. ΑσΟΙΓΑΒ. 51] ΠΙΙΠΊΘΓ ΤΠ ΠΑΥΊΙΠῚ 
ἸΠΘΆΠΊΙ58, Οἷαβθὶ8 πδ 978 ΠΔΡ]ΠΠ 
(Ηεγοα. ΥΠ|. ο. 48, 3.) Αὐμθῃιθηβ68 56- 
σαπάπιῃ Ἠοτγοάοίστῃ (Ὑ1Π1. 44, 1.) τὴῖ- 
Βουιηΐ 180 πᾶνθβ. οἵ. ΡΙαΐ. ἴῃ ΤΠΘπ,. 
6. 14. Ρ. 467. Ἐξρτορὶα Ἔρϑγιιηΐ 46 Ὦδς 
το δ] θη. δα Ηεοτγοα. 1.. Ν 1Π. Ρ. ότο. 
εἴ ύ4ο. εὖ Μογιιβ δα Ιβοογ. Ρδη. ρΡ. 71. 
Αὔττι,.. [Ὁ 5ῃοι]α 6 τβοο]]θοίθα, {Πα 
{815 15 ποΐ {Π6 βίαίθπιθηΐ οἵ “Πππον 41468, 
Ῥυΐ οὗ 1πΠ6 ΑἰΠΘΠΙΔΠ ΟΥΑΐΟΥ, γγΠῸ 15 
τηδ 486. ν ΥῪ ΟΠΑΓΔΟ ΘΓ ΒΕ10Ά11Υ ἴο ᾿πά π]σα 
ἴῃ Ο.,ὙΌΒΒ ΘΧΑΟΘΘΥΔΙΊΟΠΒ, ΘΧΘΟΙΪΥ ἃ5. τ 8 
Ηπα ἴο Ὀ6 [π6 ργδοίϊοβ οἵ [ῃο86 οσαΐουβ 
ὙΏΠΟΒΘ. ΤῸΔ] ΒΡΘΘΟΠ6Β. ἃΓ6 501] οδχίαηϊ. 
ΘΙΤΉΠ]ΔΤ ΤῊΙΒΓΘ ΡΥ ΒΘ ΓΟ Π5 ΟΟΟῸΙ ἴῃ {Π6 
ΒΡΘΘΟἢ οὗ ΑἸΟΙθΙ 65, ᾿π τυ Π]ο ἢ μ6 πΓρδ5 
[Π6 ΡΟΙΟΥ οὗ {Π6 δχρθηϊοη ἀραϊηβύ 
ϑγτδοαβο; θα 1 15 ἀῦβυγα, δέου. [ῃ6 
ΕΧΡΓΘΒ8. (θοϊαγαίίοη οἵ ἽΠΠΟΥ 1685. ἴῃ 
815. Ῥγϑΐδοθ, ἴο οοηΐοιιπα [ῃ6 βρβϑομεβ 
ΜΙ {Π6 ΒΙβίογυ, δπα ἴο ἱππαρὶπθ {Π 61 
(0 σοπίδϊη ποῦ ννμδῦ {Π6 βρθακθῦβ ΈΓΘ 
ΠΚΕΙν το πᾶνε βαϊα, θα} ννμαῦ {Π6 τατἢ 
ΤΟ αγθα {Π6Πὶ [0 ΒΔ. 

ΘΙησ6. [Π18 ποίβ ννὰβ8 νυ τίοπ, ΠΙΔοί 
[πΠ6 ΕΥθηοἢ οαϊΐον οἵ ΤΠαον ἀἸ4εβ. Πα 
ΘΠ θανοιγε ἴο τοῖπονθ {ΠπΠ6 αἰ Ποι]ν ὈῪ 
Ἰπίογρυ Ππρ' τῶν δύο μοιρῶν “ἴῃ. Πα], 
Ἰηβίραα οὗ ““ἔνο {π|τγὰϑβ ;᾽ δηᾶ βίγταησε 
ἴο βαγ, (ἀῦ]]ογ ἴῃ [18 Ἰαδῦ αϊτίοη Πὰβ5 

4. ὡς] εἰς [. 

Δαορίδα {15,85 1 ὙΠΙΠΚ, τηοβὲ ππαοιθίθα 
ΘΙΤΟΓ. Βυΐ τ τηὰν θ6 ΟὈβοσνεα τπμαΐ ἴῃ 
{86 Ργοροσίϊοη οὗ [πη6 Αἰ μβηΐαπ 5ῃ105 ἴο 
[Π6 ΨΠΟΙΒ ἢδος. Τροιηοβίμθπεβ ἀρΎθ65 
νι [Π6 ογαίοῦ 'ἰπ “τιον 1465. τρια- 
κοσίων οὐσῶν τῶν πασῶν τριήρεων τὰς 
διακοσίας ἡ πόλις παρέσχετο, ὙΠΕΓΘ 
Πιαοῦ ἀραὶπ 8 η68 0 86 τριακοσίων 
Ἰηΐο τετρακοσίων. [{ νοι] βθοπὶ {Παΐ 
1ῦ νγὰβ ἃ ἕανουτιίθ θοαδβί οὔ {πὸ ΑἸ θηῖ- 
8Π5, ὑΠουρὴ ποῦ ἃ ἔττιθ οπο, ὑπαὶ ἔτννο 
{Π|γ5 οἵ 6 θοῦ ψνῃ]ο ἢ οιρης αὐ 58- 
ἸΆΤΩ]Β τνϑ ΓΘ ἔα] Βῃ 6 α Ὀγν ΑΙΠ6π5. 1 τΠεπ 
[ΠΥ ἴοοΙς {Π6 τθὰ] παι θῈΓ οὗ {Π6 ἸνΠ0]6 
ἢδοί (45 [Π6 βρθαῖκοὺ ἴῃ Ἵππον ἀ14685. μὰ 
ἀοπθ ΠΘΑΥΪΥ, [ῸΓ ἴξ ννὰβ 978 πᾶ πε. 
(8115. 10 400,) {Π6ῃ {6 [8156 ρτορουίοῃ 
σοΟσ]α οπἰγν θ6 τη ηΐαηθα ὈῪ Ονθυγαίηρ, 
[π6 ΠΌΠΙΡΕΙ οὗ [Π6 ΑἸΠποπίδη 5Πῃ1ρ5. [ἢ 
ΟἹ {Π86 ΘΟΠΙΓΑΤΥ (ΠΟΥ σαν ΠΘΑΓῪ [Π6 
ΓΘᾺ] ΠΌΤΉθ6Γ οὗ [πΠ6 Αἰῃθηΐαη 5ῃϊ]ρ85, 85 
Ἰ)εμποβίῃθηθβ 414, [θη 1Ὁ τνὰβ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ͂ 
ἴο αἸτη] 8} {Π6 ἀπηοαηΐ οἵ (6 ψ»Π0]8 
ΠΟΙ θη ἤδοι; ἃπα δοοουα! Πρ] Π6 
βίαϊθβ 10 ἴο πᾶν Ὀθθῃ ΟΠ]Υ 30ο. 

2. αἰτιώτατος ναυμαχῆσαι] Αἴτιος [ωὐλεε} 

᾿πῆπη1ζ. 51η6 υίϊοι]ο τοῦ βοϊθηη β βίσαο- 
παγβ., ὐηξ, 1. 28:.53: 75..125. ΧΕΒΌ- 
Ρμοπηΐί. Ἠδ]]θηϊο. ΤΙ. ", 17. αἴτιοι ἐγέ- 

νοντὸ σωθῆναι; οἴ ΨἼ]. 4, το. (ΠΏ ΘΓ 
ΘΟΠΠΘΙ ΘΓ ἢὰ5. ΤΆΒΗ]Υ ᾿πβουίθα [Π6 ἂτ- 
1616.) αὔτ ,. 

4. ἐτιμήσατε] Μια. ΡΙ]αί. ἴῃ ΤἬΘΠι. 
ς. 17. Ρ.- 412. ΒΕΚΚΕΕΒ. 866 αἷδο Ηδ- 
τοὐοί. ὟἼ11]. 124. 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΒΡΑΗΤΑ. Α. Ὁ. 439. ΟἸνπιρ. 87. 1. 
΄σ 7 Ὰ Ἀ “ 7 ’ 

οἰκεῖα διαφθείραντες μηδ᾽ ὡς τὸ τῶν περιλοίπων ξυμμάχων 
Ν “-“ Α ΄ὔ » “ ΕῚ ΄ 

κοινὸν προλιπεῖν, μηδὲ σκεδασθέντες ἀχρεῖοι αὐτοῖς γενέ- 
» ᾽ Ε ΄,ὔ ᾽ Ν ΄“ ΄ Ἂς Ἂ 

σθαι, ἀλλ᾽ ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι καὶ μὴ 
“ “ Ἐ" γμὼ- Ι] ΄ σ Ν 3 

ὀργισθῆναι ὅτι ἡμῖν οὐ προετιμωρήσατε. ὥστε Φαμεέν οὐχ 
Ὁ ΄“ « ΄- “ ΄“ Ψ « ΄σ΄ Ἁ 

ἧσσον αὐτοὶ ὠφελῆσαι ὑμᾶς ἢ τυχεῖν τουτου. ὑμεῖς μεν ὅ 
Ἀ ΕῚ , Ὃ --: νι ὃ ,᾿ ᾿ς ΄σ΄' Ν ἣν 

γὰρ ἀπό τε οἰκουμένων τῶν πόλεων καὶ ἐπὶ τῷ τὸ λοιπὸν 
΄,ὔ ᾽ Ν » , ΓΙ τὶ ε ΡΟ κ᾿ ᾽ ε ΠΕ " 

νέμεσθαι, ἐπειδὴ ἐδείσατε ὑπὲρ υμῶν καὶ οὐχ ἡμῶν τὸ 
᾽ » Υ͂ τὰ ω 53 "7 “ » ͵ὕ 

πλέον, ἐβοηθήσατε (ὅτε γοῦν ἦμεν ἐτι σῶοι, οὐ παρεγέ- 
“- “ 5 ’ [ο ᾽ » " ε ᾿ Ν 

νεσθε)" ἡμεῖς δὲ ἀπὸ τε τῆς οὐκ οὐσης ἐτι ὁρμώμενοι καὶ 

ὑπὲρ τῆς ἐν βραχείᾳ ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες ξυνεσώ- ὑπέρ τῆς ἐν βραχείᾳ ελῖ υ) 5 
« ΄- ᾿ς ἋὦἍ Ν « “ ΕῚ ,ὔ δ 

σαμεν ὑμᾶς τε τὸ μέρος καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς. εἰ δὲ προσεχω- 
͵ 7 ΄- Ἃ ΄, χὰ Ν ,, 

ρήσαμεν πρότερον τῷ Μήδῳ, δείσαντες ὥσπερ καὶ ἄλλοι 
“ ΄ Ἃ Ἀ1Α.5 Γ “ » “ Ν 

περὶ τῇ χώρᾳ, ἢ μὴ ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι ἐς τὰς 
΄ « ’ 5 ἈΝ Ἀ 327 »Μ ΑΝ ΄“ Ἀ Ε2 

ναῦς ὡς διεφθαρμένοι, οὐδὲν ἂν ἐτι ἐδει ὑμᾶς μὴ ἔχοντας 
“ ΄ Ἀ “ Ψ Ν ᾿ « "Α ΓΝ 5» ΄ 

ναῦς ἱκανὰς ναυμαχεῖν, ἀλλὰ καθ᾽ ἡσυχίαν ἂν αὐτῷ προε- 

ΠΧΧν. ἀρ᾽ ἀξιοί 

1 

χώρησε τὰ πράγματα ἣ ἐβούλετο. 

τ, ὡς Ἐϊ. 2. γενέσθαι αὐτοῖς σ. ἢ. 6. τὸ] οτῃ. Α.Β.ρ.}... 12. πρότερον] 
Μήδῳ] μήπω Ο. 12. ἢ] καὶ [Κ.α.1. 14. ἔδει ἔτι Ο.α.Κ.1,.0. 

15. προσεχώρησε Β.5. τό. ἡ] ὡς ο. ᾧ ἃ. ἄρα ἀξιοι δ. 

Το. ξυνεσώσαμεν---τὸ μέρος] “Δ 8 ῬΟτΘ 
““ ΘᾺΓ [1] 5ῃαγθ ἴῃ [Π6 ἀοθ]νθγαποθ θο΄ἢ 
““ οὗ ΟἸΓΒΟΙ͂ν 5. ἀπα οἵ γοιι.᾽" (ὐΟΤΏΡΑΓΘ 
Πειποβίμοη. ἀθ Εαϊβα Τοραΐ. ρ. 267. 
Ἐεῖβκο. δηα Τγβϑὶαὰβ δάνεγβ. ῬΒΊ]Οτη. 
Ρ. 872. μετέχειν τὸ μέρος τῶν δεινῶν. 

τό. ἀρ᾽ ἄξιοί ἐσμεν κ. τ. Χ.7 Τὴ ψοτὰ 
ἄρα, αἸτῃουιρ ἢ δοοθηΐθα ἀπα ργοποιιπορα 
αἰ το μαγ, 15. 0 ΟΥΠΘΥ ΟΥΙΡΊΠΆΠΥ {ΠΔη 
τΠ6 ᾿Παΐνο σοπ]πηοίοη ἄρα. θαῦυογ 
ΘΟΠΊΡΑΤΟΒ {π6 τννογὰ τὸ ἴπΠ6 1 απ “6ο- 
ἘΠΠΠΙ  ἘΒ ἢ Τῆνγ, ΓΝ. 5." Ἐσαυϊα 
“ς ΒΘΠΏΓ15 ἴῃ Ππδηΐο σοπίοπηρίπ νἹνδῇ]8 ὃ 
γγΠΘγΘ ““ Θοηυ] ἃ ΒΘΠΕ18᾽ πηθᾶη8, “ )0 
“γοιῦι ποῖ [66] δ᾽ Ηδ τηϊρῦ ἤᾶνα σοτη- 
Ρατϑα αἶβο {Π6 Ἔχ ργθββίοη “δὴ ὉΠ] ΔΠῚἢἢ 
ὙΠΟ ἢ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {Π6 ΒΔ Π16 ΟΠΑρίου, δηᾶ 
αρσαϊη ἴῃ Χ. 8. ψ Πογο {Π6 βθηβ86 ἴῃ θοΐἢ 
Οᾶ565. δοοουαϊηρ 0 ΟἿἿΓ νὰν οὗ ΘΧργθβ8- 
ἵπρ ἰδ τνοὰ Ὀ6 “6η ΠυΠα ΠΆΩ :᾿ἢ “δ ἢ 
“ἀπ πᾶπὶ απο δι 8618 ὃ “ΝΥ Παΐ, 
“ αἸὰ γοὰι πονοὺ Πραῦ (6}1, Πονν [Π6 ἢγδὲ 
““ μαι το η 5 ὅς, ὃ “18 ἄρ᾽ ἄξιοί ἐσμεν 

Τηθαη58 ἰῃ ἘΠρΊ5ἢ, “ΠῸ να ποῦ ἐῇθῃ 
“ς ἄρβουν δ᾽ ΟΥ̓ Δοςογαϊηρ' [0 [Π6 ΟΥἹΡΊΠΔ] 
βρη οαίίοη οἵ {Ππ6 γνοσα, “8 ἄδβογνθ 
ΚΠρη, 1 {Πϊη,ἢ ἢ Ποτο {Π6 α ΒΟ 15 
οοπνουθα Ὀν [Ππ6 ἴοπθ ἈΠα ΤΠΔΏΠΘΥ ἃ8 
ΘΟΙΏΡ] θέον 85 1 10 σνοσο ραΐ ἴῃ {πὸ αἸτθοῖ 
Ἰπίουσορσαῖννθ ἴοση. ΥὙ δῖ δοοοσαϊηρ ἴο 
{Π6 τηοῦ8 πιϑιια]ὶ ὐστθοὶς Ἰά]οτη, [Π18 5656 
νου] 6 Θχργθβεθα δ5 ἴῃ ΕΠρ]Π 5ἢ, ἄρ᾽ 
οὐκ ἄξιοί ἐσμεν; ΏΘΓΘαΒ ἄρα μὴ ἄξιοί 
ἐσμεν ννου]ὰ εἰρη ϊν, “1)0 τνὸ ἄθβογνο ὃ 
10 βθθπη8 πθη [μαῦ Πππιον 1465 Πὰβ 
τηδᾶθ {πῸ ψοτᾶβ ἄρ᾽ ἄξιοί ἐσμεν---μὴ 
οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως διακεῖσθαι 5Ἰ ΟΥ̓ 
{Π|6 βαπηθ {Πϊπρ 85 ᾿ξ μ6 πιὰ υυϊτίθη ἦρα 
μὴ ἄξιοί ἐσμεν---οὕτως ἄγαν---διακεῖσθαι, 
1η6 ποραίϊνο μὴ Ὀδὶηρ τηϑτοὶν γα ηβροβοα 
ἔγοπι {π6 Ῥορὶπηηϊηρ ἴο {Π6 Ἰαίίο ρατύ οἵ 
[6 βοπίθῃηςθ Εν [6 βθῆβθ οἵ ἦρα μὴ 
α5 αἰβδγθηῦ {τοτα {παῤ οἵ ἄρ᾽ οὐκ, 566 
Κύμπον, αν. αν. 8. 8594. ἀπα {Π6 ρΡᾶ8- 
Βᾶρ885 ἴπογα αποίθα. {6}, 8723. 3. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

ΒΡΑΗΤΑ. Α.6. 432. ΟἸνΡ. 87. 1. 

ΠΕ, γΟ- 9 

» 3 ἰ Ν , “ 

[ ἐσμεν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ προθυμίας ἕνεκα 
ΤΉΘη ὙΠ τοβροοΐ ἰὸ ς: 

ἘΠ ον ΄ Ν ΄ » “ - 

{π6 σμαγδα οὗ διπὈΪ 10 π ΤῊ" ΤΟΤΕ Και γνωμῆὴς ξυνέσεως αἀρχὴξ γε γ)5 

Ῥγουρηΐ ἀραϊηβὺ {Π 61, τ᾿ ἀυν φρο Ν ἘΝ ἯΣ Ἔ 

ἐμοῖς ἀουοϊηίου νὰ ἐς ἔχομεν τοῖς λλησι μὴ οὕτως ἀγαν εἐπι- 
Βτϑὺ ἔαῖγν βαϊηθα, πὰ (ς 

Αἴϊοσναγαβ ὁ νὰ8. ἃ 

5. πιδίξογ οἵ 56] πργοβοσνα- (ς 

͵ “ Ν Ν 3 ἣν 7ὰ 

φθόνως διακεῖσθαι ; καὶ γὰρ αὐτὴν τῆνδε 
΄ ’, » ε “ ᾿" » 

ἐλάβομεν οὐ βιασάμενοι, ἀλλ᾽ ὑμῶν μεν οὐκ 
ΐοπ ἰο τηϑ]πίδϊη 1ξ. ς » ᾿ν ΄“ ἊΝ Ν « ͵ 

ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ υὑπολοιπα 
΄ ’ « ΄σ ἈΝ ΄ ΄ Ἂ 

ςς τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν ξυμμάχων καὶ 
ΡΞ 7 - 7 “ ᾽ » “ Χ “ 

αὐτῶν δεηθέντων ἡγεμόνας καταστῆναι" ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ 
ΕΒ 7," ἮΝ ΄“-“ “ » Ν » 

ἔργου κατηναγκάσθημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν αὑτὴν ἐς 
10 (ς “ ’ Χ ε Ν Ψ, ὕ λ Ν “ “ 

τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα δὲ καὶ τιμῆς, ὕστερον 
τ ,ὔ 5 ᾽ ᾿ “ἷ 5. 7 53 ΄ 

καὶ ὠφελείας. καὶ οὐκ ἀσφαλες ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολ-32 
Ἃ - - θ ΄ : , Ν ὃ Ε Α Ἂ 

οἷς ἀπηχθημένους, καί τινων καὶ δὴ ἀποσταντων Κατε 
,ὔὕ « - ΓΙ Εν » 7 ε , , » 5 

στραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων ἀλλ 
Ὁ ΄ Ν , » ϑὼ καὶ ΄ Ἂ Α; Χ 

ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν" καὶ γὰρ 
“ὉΟ ΄ Ε ΄ ἘΝ ς “-“ ϑυνν, “ Ν » ΄ 

ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο. πᾶσι δὲ ἀνεπί- 3 

θονον τὰ ξυμφέροντα τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων εὖ μῴερ μ ρ 

“ς τίθεσθαι. 1, ΧΧΥῚ. ὑμεῖς γοῦν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τὰς ἐν 
΄' ΄ Τὰ πο ἊΝ « ΄σ Ψ ’ὔ 

ΤΡ συμ ποι ἕο. “ Τῇ Πελοποννήσῳ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέ- 
» ὁ 

και ει 
{ Η κ Ξ “Σ . ἐπα θπτ τ γον καταστησ ΜΈΠΟΙ ἐξηγεῖσθε 
ΤΆΓΟΥ ῬΓΑΙΒΘα ἴῸΓ Πᾶν- 

(ςς ΄ « Ω Χ ᾿Ν » ᾿ 

τότε ὑπομείναντες διὰ παντὸς ἀπήχθησθε 
80 Π{{|6. ς 

20 ἴπρ δριιβθα ἐμ ῖν ῬΟΥΥΟΣ 
΄“- ΠΩ 7 ΄ ε ΄- ζυ , ΝΥ 

ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἰσμεν μὴ 
Ε - εὐ π Χ ΄ εκ ΄ Ν 

“ς ἂν ἧσσον ὑμᾶς λυπηροὺς γενομένους τοῖς ξυμμάχοις, καὶ 
ςς » Ἷ: “ὉΟὃ Ὁ 2) » ΄- “ὉΟ » Ἀ ,ὔ 

ἀναγκασθεντας αν ἢ αρχέειν ἐγκρατῶς 7) αὐτοὺς κινδυνεύειν. 

γε 1,..0.6. Ηδδοκ. Ρορρο. 1. καὶ] τῆς ς.ἅ. 2. καὶ γνώμης καὶ ἕξ. ΝΟΥ.ο. 
ἢ ἣ 3. ὄντως Ὁ. διακεῖσθαι ἐπι- (ΟεΕ]1οσ. ΒΕῈΚΚ. να]ρὸ ἀρχῆς τε. ἧς] οπι. Ρ. 

φθόνως Υ. ἡ. τῶν βαρβάρων Κα. το δ τ ΓΟ ΒΡ: 11. ὦὠφε- 
λίας ΒΕΚΚ. 12. καὶ δηΐθ ἤδη οἵη. ἔ. ἤδη) δὴ ἃ. 12. τε καὶ ἡμῖν Ο. 
ὑμῖν Ε΄. οὐκέτι] τε Ο. φίλων ὄντων ἀλλὰ Κ΄. τ7. τίθεσθαι) πείθεσθαι Β.Ἐ, 
18, ὑμῶν (.0.}Ρ.6. 19. ἐξηγῆσθε Κα. 20. ἀπήχθησθε Α.Β.ῈΕΝΗ.Υ.». 
Ηδδοὶς. Ῥορρο. (ἀοε]]οσ. ΒΈΚκ. να]ρὸ ἀπήχθεσθε. 

2. “) ε]6 ξυνέσεως.᾽" ΠΟΒΕΕΕ. ΡΟΡΡΟ 
ΞΘΘΙηΒ. ΠΟ] [0 βίσικα οὖ γνώμης, 
θΐ ἃ5 τὲ ἢπα γνώμης ἁμάρτημα [1]. 65, 
12. 1 40 ποῖ 8ε6 ψὴν ψὲ τηᾶὺ ποῖ 4]50 
Αἰϊοιν γνώμης ξυνέσεως ; ““ΟἿΓ 1Π|6]]1- 
“ σϑῆρθ ΟΥ ΡΟΝ 56η86 ἴῃ 6ΟΙ1Π56].᾽ἢ 

6. παραμεῖναι (οτηρατο {Π1]. το, 2. 

παραμεινάντων πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τῶν 

ἔργων. 366. Ηεοτγοῆ. ΙΧ. 114. 2. 

15. πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον] (ὐΟΤΩΡΑΓΘ 
ΤΠπυσγας ΨΙ. 85. 2. 

17. ὑμεῖς γοῦν κ. τ. λ.1 ΤῊΒ 58Π16 56η- 
τἰπηοηΐ, ἀπ αἰτηοβύ ἴῃ [Π6 βᾶπι6 ὑνΟΣ 8, 
μα Ῥδθὴ ρίνθη Ὀοίογθ 'ἴπ ομᾶρ. 10, 1. 
ΔΗ ΤΘοῦγβ ἀραΐη ἴῃ ΟΠΔρΡ. 144, 2. οὗ 
[815 θοοΚ. 
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Απᾶ {Π6ῚΓ δοίιδ] τπη- 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΞΡΔΗΤΑ, Α. Ο. 432. ΟἸντΩΡ. 87. 1. 

“ δ, Ἔ κ Ν »ὼΝ ΄ ὅν. 5. Ὁ οὕτως οὐδ᾽ ἡμεῖς θαυμαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν οὐδ᾽ ἀπὸ 
ΚᾺς Ὁ . Ὁ “ ΄ » ᾽ 4 ΄ ὃ ’ὔ 

τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εἰ ἀρχήν τε διδομένην ἐδεξάμεθα, 
΄ Ν᾿ ΄“ πΠιν ΄ ΄ ’ὔ ΕΝ 

καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν ὑπὸ τῶν μεγίστων νικηθέντες, τιμῆς 
Ν ’ Ν » ΄ »Ὸ 5 “-“ “ Ψ 

καὶ δέους καὶ ὠφελείας, οὐδ᾽ αὖ πρῶτοι τοῦ τοιούτου 
« ’ » . »ἴὰς ΄ Ν σ « ἊΝ “ ὑπάρξαντες, ἀλλ᾽ ἀεὶ καθεστῶτος τὸν ἥσσω ὑπὸ τοῦϑ 

΄ὔ 7 » ΄ “ ΄ (τὶ δυνατωτέρου κατείργεσθαι, ἀξιοί τε ἅμα νομίζοντες εἶναι, 
Ν « ΄-“ ΄ » - ον ᾽ὔ 

καὶ ὑμῖν δοκοῦντες μέχρι οὗ τὰ ξυμφέροντα λογιζόμενοι 
΄ ,ὔ ς ΄“ “ ὰ ΕΙ ΄ Ἁ τῷ δικαίῳ λόγῳ νῦν χρῆσθε, ὃν οὐδείς πω παρατυχὸν 

7... , ν - Χ ᾽ὔ ὕ} » ’ὔ ἰσχύϊ τι κτήσασθαι προθεὶς τοῦ μὴ πλέον ἔχειν ἀπετρά- 
“ ὔ “ 4 ΄σ πετο. ἐπαινεῖσθαί τε ἀξιοι οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀνθρω- 

, ’ ἰχέ ΡΝ Ὁ γ΄ , Ἃ Ν ᾿ πειᾳ φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν, δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν 
κὸν 7ὕ 7 Ε 9. Ἃ 53 4. Δ ὑπάρχουσαν δύναμιν γεγένηνται. ἄλλους γ᾽ ἂν οὖν οἰόμεθα 
ΜΙ Γ - δ , δ Ἴ τὰ ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι ἂν μάλιστα εἴ τι μετριάζομεν 

τ - τ΄ Ν 5» γνν ΝῈ “- ᾽ “ Ν (, Δ, ΚΣ Ἔ: κὮ ημῖν δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλέον ἢ ἔπαινος οὐκ 
᾽ Ἑ ἊΨ ὯΝ 3 “ Αν εἰκοτως περιέστη. ΤΟΊ ΧΧΥΤΙ. καὶ ἐλασσούμενοι γὰρ ἐν τ 

“ ταῖς ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς ξυμμάχους 
ῬΟΡΌΪΔΤΙΕν 15 [Π6 πδίι- 

’ ᾿Ν » - “ ᾿ ω 5 - ς 4 ΤᾺ] ἀροοπιραηϊπιρης οἵ “ δίκαις, καὶ παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις 

(0 6]16γ. ΒῈκ κ. δεδομένην Κ΄. να]ρὸ διαδιδομένην. 
ἀνίεμεν τῆᾶτρὸ . 
ἥσσω ἀεὶ ὑπὸ ς.ἴ. 
παρατυχὼν (Ὁ. 
ΟΟΕ]1ογ. ΒῈΚ. να]ρο γένωνται. 
λιστα ἃ. 

διδομένην Α.Β.ΟΒΗ ΤΩΝ.Ο.ΡΡ.ς ἢν... Ηδδοκ. Ῥορρο. 
8. ἄνιμεν Α.Β.ΕΗ.Ψ.Ρ.ς ρ. ἢ. 

4. ὠφελίας ΒεκΚΙκ. τοῦ] οτῃ. Ν.Υ͂. 5. καθεστῶτας Ἐὶ. 
6. ἅμα] οτη. 4.1. ροξί νομίζοντες ρΡοπαηξ ΠΡ. 8. χρῆσθαι Ο. 
12. γεγένηνται Α.ΒΟΒΒΉ ΠΝ. Ὸ.Ρ....».ἢ. Ηδδοκ. Ρορρο. 

Ἴ 13. μάλιστα] μᾶλλον ΙΚ. οπι. ο., ὅτι μά- 
τὸ πλεῖον (.(.1.1,.0.8. ' 

2. ἀνθρωπίνου Κι. 

14. καὶ] οἴη. α. 

Ι. ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου] “ ἢο- ΥἹ. 24, 2. Βαξΐ ΒοΠΙΘΕΠη65 ΒΙΠΉΡΙΥ “νΠαΐ 
““ τηοΐθ ἔγοιη 16 σομπη ΠΟ ρῥγαςίϊοθ οὗ 
““ τηδηϊιη.᾽" Απὰ 80 Ατϊβίοι]θ, ΕΉϊο. 
Νίοοιῃ. [Χ. Βα. ἐγκαλοῦσι δὴ αὐτῷ, οἷον 

ὅτι οὐθὲν ἀφ᾽ αὑτοῦ πράττει, ““ Πα ἀο685 
““ ποίῃ!ηρ που τοίργθποθ ἕο 56]. 
Οομηραγα Μαίμία, αν. τ. 573. 761, 
ὁ 50; ἃ 1, ὦ. 

8, ὃν οὐδείς πω---ἀπετράπετο] Οοιη- 
Ρᾶγο Ὗ.. 80. 

ΓΙ. δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν 
δύναμιν} "1,658. ΘΆΤΘΙ655. ΟΥ̓ Ϊιδύϊο6 {Πδῃ 
κΚ ΟἿ δοίμα] ῬοννΘΥ Θη θὰ τι8 τὸ θ6.᾽ 
Οοπμηράᾶγα Μαιιῃΐς, αν. τ. δ. 440. 761, 
η82. 1. 

[5. περιέστη ““ Ηδ8 γοβιυ!οα :᾿ ““Πὰ8 
ὁ σΟΙη6 ΤΟὰΠΕ ἴῃ 1Π6 οουγβα οἵ ονθηΐβ." 
6 ὑροῦ] σοηΘΥΆΥ ἀθποίοβ ἃ πρὶν ἀπά 
ὈΠοχροοΐοα τοϑα]ῦ, ἃ8. ἴῃ Παρ. 32. 120. 

“ Πὰ5 Παρρθηθα οὐ θεία ]]8η,᾽" 5 ἴῃ ὙΠ]. 
"ὮὩ: Ὁ. 

ἐλασσούμενοι] ““Νοῦ 5Βίαπάϊηρ' ὌΡΟΠ 
“ἦ ΟἿΓ σὶρ 1. 6. ΘΟ ἀοβοθπάϊηρ, ἴο Ἰδὲ 
ΟἹ αἰδριυιῦοβ νἱτἢ τΠθ πὶ θ6. [αὶ τ] {τθὰ, 
Ἰῃδβίθαα οἱ ἀθοϊαἸηρ (Πθηὴ Ὀγ ον ΒΟν ΘΓ σἢ 
Ροννϑι. (οπηραγθ ΤΠ γα. ΓΝ. 6ς,1. ἀξιῶ 
-τὖὗσον εἰκὸς ἡσσᾶσθαι; ἀπα Π)Θπιοβίῃθη. 
οοπίγα Π)]οη  βούου. Ρ. 1287. 6. Βοῖβκα. 
ἡμεῖς μὲν ταῦτα συνεχωροῦμεν, οὐκ ἀγνο- 
οὔντες τὸ ἐκ τῆς ξυγγραφῆς δίκαιον, ἀλλ᾽ 
ἡγούμενοι δεῖν ἐλαττοῦσθαί τι καὶ συγχω- 
ρεῖν, ὥστε μὴ δοκεῖν φιλόδικοι εἶναι. 

17. παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις 
νόμοις) ὐοτηρ. ᾿Ιδβοογαῖ. Ῥαπορυτ. Ρ. 62. 
τοῖς αὐτοῖς νόμοις ἁπάσας τὰς πόλεις 
διῳκοῦμεν, συμμαχικῶς ἀλλ᾽ οὐ δεσποτι- 
κῶς βουλευόμενοι περὶ αὐτῶν. 
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ΒΡΑΝΝΤΑ. Α.6. 432. ΟἸνΡ. 87. 1. 
ἕ , ἢ [4 Ἂ 7ὔ ΄ νόμοις ποιήσαντες τᾶς κρίσεις, φιλοδικεῖν Βουϑγοῖρθ ΔῈ ΠΟΥΙΓΥ, 

8Πα σοι 6 οχρϑσὶ- {ςς ὃ ΄σ΄ι Ν ᾽ὃ Ν “ Ε] ΄-“ ΄ Ν 

οκουμεν. και οὔόθεις σκοτπει αὐυτων, τοις καιΞ2 
ΘΠΟρα ἴπ ΔΠ ΘΟ] ΟΥ 

θα, θί ᾽ Χ Μ, ἊΣ Δ δ᾿ « “ 
Βτθαίθσ ἄθσσθθ Ὀ.Ὺ {8 ἄλλο ιἰ{ που αρχὴν ἐχουσι Και σσον μων 
1 ΔΟρΘα: ΠΟ Πἴδ 8, τὸ ς κ Ν ε ͵ ͵ Ε Ρ̓ ΒΕ 

ἘΠΟΥ 5Πο 1 ΠΘΓΘΑ ΟΡ στρος τους υτηκοοὺυς μετριοις ουσι διότι τΤοῦυτο 

ἘΓΆΠΒΙΟΓ (Π6 ΘΙΏΡ ΤΟ 

ΠΟΥ ΠΟΙ ὃν ΑἰΠθη5 ἰο 

{Π 6 ΠΊΞΟΙγ 65. 

7 ΄ Ν - “Ὁ “ 

“ς οὐκ ὀνειδίζεται" βιάζεσθαι γὰρ οἷς ἂν ἐξῇ͵ 
΄ 5ὼν" Ἄ « 

“ δικάζεσθαι οὐδὲν προσδέονται. οἱ δὲ εἰθι- 3 
« ͵᾽ὕ Ἀ « ΄“ » Ν ΄“ ψΧ{ « ΄-΄ ΕΣ Ν Ν Ν 

σμένοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἰσου ομιλεῖν, ἣν τι παρὰ τὸ μὴ 
ἿΞ » “ Ἃ ΄ δ ὃ ΄ σ΄ ὃ Ν δ » Ν Ν 

οἰεσθαι χρῆναι ἢ γνώμῃ ἢ δυνάμει τῇ διὰ τὴν ἀρχὴν καὶ 
ΒΞ κ » κι ΄ὕ Χχ 7 

ἐς ὁπωσοῦν ἐλασσωθῶσιν, οὐ τοῦ πλέονος μὴ στερισκόμενοι 
ςς ἊΝ 32 ᾽ Ν “ 3 ΄ Ἃ ». Ἃ 

το “9 χάριν ἔχουσιν, ἀλλὰ τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν ἢ 
ς » » Χ ,7ὔ » θέ Ν 7 “ ᾽ 

εἰ ἀπὸ πρώτης ἀποθέμενοι τὸν νομον φανερῶς ἐπλεονε- 
ςς ΄-“ 5 77 Χ »Ὸ 9. Ἃ » Ν ΕῚ , δ » ἈΝ 

κτοῦμεν. ἐκείνως δὲ οὐδ᾽ ἂν αὐτοὶ ἀντέλεγον ὡς οὐ χρεὼν 4 
«« Ν σ ἴω ΄σ « “ ) 7 7) [- 

τον σσω Τῳ κράτουντι υποχώρειν. ἀδικουμενοί ΤΕ ὗν 

. ν “ Ψ Ἃ , 

ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι: τὸ 
ἫΝ Ν 3. Δ “΄, γ “-“ “-“ Ν ΓΕ χόσον “- 

μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ 
’ὔ τ ΧΝ - “ 

ἐς κρείσσονος καταναγκαζεσθαι. ὑπὸ γοῦν τοῦ Μήδου δεινό- 6 

2. τοῖς καὶ] τοῖς δὲ ς.ἴ. καὶ οπι. Ε. 4. ἀρχὴν ἔχουσι .Β.Ε.Η. γ: Ὁ ἴδ. ἢ. Ηδδοῖ. 
Ῥορρο. (ΔοΕ]]ογ. Βεκκ. τὴν ἀρχὴν ἔχουσι Ε. (Ὁ. εὖ νυ]ρο ἔχουσιν ἀρχήν. 4. τοῦτο] 
οἵη. Ρ. 5. οὐκ ὀνειδίζεται) οὐ προφέρεται (ΟΥ8 65 Δ ΠΙ. 48. 6. ἠθισμένοι Ἐ. 
9. ὅπως οὖν Υ. τοῦ] τὸ Ε΄. πλέονος ΒΟ ΕΙΗΟΝ.ς ἔρ.ἢ. Ηδᾶςκ. Ρορρο. 
(ἀοε]]οσ. ΒῈΚ. δδίοιὶ πλείονος. 11. εἰ] 01]. ΟΕ. ἀπὸ τῆς πρώτης ἴ.. 
πλεονεκτοῦμεν ΝΗ. 12. οὐ] ΟΠ. 12. τῶν ἥσσω ἢ. 14. οἱ] οτῃ. [,..0.Ὀ. 
15. πλεονεκτῆσθαι Υ. τό. ΞΕ ΣΣΣ ΑΒΕ Ερ ἢ. Ηδδοῖς. Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΚ. 
να ]ρῸ κρείττονος. ὑπὸ---ἠνείχοντο] οἴη. Ρ, 

8. καὶ ὁπωσοῦν) “Εχροοίανουῖς 8]1- 
“ “ αυ]5,᾿ ΒΕΥ8 ΡΟρρο, “ἢ ὁπωσοῦν ΟὉ ἢ 
“γνώμῃ ἢ δυνάμει. ΑἸϊὰ τε8 δββθί, 8] 
“ καὶ ὁτιοῦν ΒΟΤΙΡ πα τη δβϑοί, αυοα δὰ ἤν 
“ τι ρογπογοί.᾽» Ῥοββί ον. ὁπωσοῦν ἢδ5 
ΨΘΓΥ ΠΘΑΙΥ {Π6 58Π16 ΤηΘΔΠ]ηρ' 85 ὁτιοῦν, 
“ΤΕ πον Ὀ6 αἵ 811 ᾿π]υτθα ον θη ἴῃ ΘΚῸΓ 
“ς 80 50 }ΐ ἃ τᾶν :᾿ ΨΏΙΟῚ 15 [Π6 581ὴ6 
ἃΒ ΒΑΥΪΠρ, “Θνθἢ ἴῃ ΘΥΘΓ 80 5]]10}}ῦ ἃ 
“ ρΡοϊηῖ.᾽ Απάᾶ 80 [Πε6 (ἀβυτηδῃ γδη8- 
Ἰαΐον, Βγθάονν, στο πάθυβ 1, ““"ὅο θα] εἴθ 
τ Ἰγρϑηα ἤην σογίηφδίθη ΔΌΌΤΟἢ 6υ]61- 
ἐδ ν  τερς 

οὐ τοῦ πλέονος μὴ στερισκόμενοι 
κι τ. Δ] ὙΠ6. δαπηϊγουβ οἵ (Ἰαγθπάοη 
ΤΠΔΥ 8 ΒΙΓΡΤΙΒΘα το ἤπα Πὶπὶ τερθαΐ 
{15 σοιηρ]αϊηξ οἵ {ΠηΠ6 ΑἸΠθηΐαη Ογαΐου, 
85 1Ε 1Ὁ ΨΈΓΘ Ἰ8ῖ Πα ΓΘΆΒΟΠΔ0]6. δ 

ΠΟΙ] αἰ η5. ““{Πᾶΐῇ ΘΥΘΥΥ͂ τη (ΠΑΠΊΕΙΥ 
ἴῃ {Π6 δαυ]ν γϑαῦβ οὗ ΟΠαυ]65. {Π6 ΕἸγϑί 5 
Τ6]ΡῊ) ““ννὰβ ΠΊΟΓΘ {σοι ]οα ἀηα ρΡογ- 
“ Β]εχϑα αἵ {παΐ [Π6ΥῪ 681166 {Π6 νἹ]ο]ὰ- 
“ΠῸΠ οἵ οπ86 ἰανν, {ῃδη αθ]]ρηΐθα ΟΥ 
““ Β]θαβθα νι {πΠ6 Οὔβογναηοθ οἵ {Π6 
“Ὁ τεδῦ 0Ε ὑπ6 ὉΒατίοι." ὙΨΟ]: [9)}- ττὸ- 
Οχίογα βά. ὅνο. 1807. 

123. ἀδικούμενοί τε---καταναγκάζεσθαι] 
ΟΟμραγα Ατὐὶιβίοι!θ, ἈΠοίου. 1. 11, 9. οὐ- 
δεὶς γὰρ ὀργίζεται τοῖς πολὺ ὑπὲρ αὑτὸν τῇ 
δυνάμει. ΑΠα αἰδοὸ ΧοΠορΠοι, ΠΗ ]]θηϊο. 
1Π. 5, 15. ἡ Λακεδαιμονίων πλεονεξία 
πολὺ εὐκαταλυτωτέρα ἐστὶ τῆς ὑμετέρας 
ἀρχῆς" ὑμεῖς μὲν γὰρ ἔχοντες ναυτικὸν, 

οὐχ ἑκόντων ἤρχετε" οὗτοι δὲ, ὀλίγοι 

ὄντες, πολλαπλασίων ὄντων, καὶ οὐδὲν 
χεῖρον ὡπλισμένων πλεονεκτοῦσι. 



ΒΡ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 
ΒΡΑΈΤΑ. Α.6. 439, ΟἸνταρ. 87. 1. 

ἐχερα τούτων πάσχοντες ἠνείχοντο, ἡ δὲ ἡμετέρα ἀρχὴ 
{ " ΚΣ δα . χαλεπὴ δοκεῖ εἰναι, εἰκότως 

Ν Ἂ, Ν ΠΣ ς ΄“ 

τὸ παρὸν γὰρ ἀεὶ βαρὺ τοῖς 
ἐι ἢ ᾿, « “ ΕῚ Ἃ ἼΠ » “ « ω ΒΩ 

ὑπηκόοις. ὑμεῖς γ᾽ ἂν οὖν εἰ καθελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε, 
᾿ Ὰ δ ἌΣ ΄ ΄, 

ἐ χάχα ἂν τὴν εὔνοιαν ἣν διὰ τὸ ἡματέβον δέος εἰληῴατε 

« μεταβάλοιτε, εἴπερ οἷα καὶ τότε πρὸς τὸν Μῆδον δὲ ΣΎ 

“ ἡγησάμενοι ἤπευ ει ἀπε, τς καὶ νῦν γνώσεσθε. 

“ς γὰρ τά τε καθ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς νόμιμα τοῖς ἄλλοις ἔχετε, καὶ 
ς ,ὔ - σ Ε Χ "4 “ “ ΕΠ Ω - « 

προσετι ει εκαστος ἐξιὼν ΟὐτΤε τοῦυτοῖς χρῆται οὐθ οις ἢ 

ς ἄλλη “Ἑλλὰς νομίζει. ΤΙ ΧΧΥΠΙ. βουλεύεσθε οὖν βραδέως 

ΤῊ Τιδοοραεθ πο ἶΔ 5 

ἐμπογοίοσο 5ῃου!α τιὺῦ 

Ὅ6 ροδᾶρα οὰ. Ὀν {ΠῸῚΓ 

8}1165 ἴο ἃ Ὀγθοϊριαΐθ 

ἀροϊατγαίίοι οἵ ννὰσ, θυΐ 

ΒΠοι ἃ ἐγν ἴο οὈίδϊῃ 

δ ἰδίδοιίοπ Ὁ ΠοθῸ- ὡς ΄, ᾿ 

ἰδίου ΤῸΓ {Π6Ὶ. 8]- προδιάγνωτε 

Ἰορσοα συϊθνδπορ8. 

( 

ΚΕ. 5. 

(ς 

Ἐν Ὁ ἣν ̓ [4 83“ τῶν λογὼν απτονται. 

( 

ςς 

2. εἶναι δοκεῖ Β.».ἢ. 
ἘΝ ΟΡ ΟΝ. 6. ἄρξοιτε Ε. 

1, πόνον) τὸν πόνον Ρ.Ε. 

12. προγνῶτε ᾿α  ΣΤΑΝΝ πρόγνωτε ΡΓ. α. 

τό. ὁποτέρων δ. - 

190. ἁμαρτίᾳ τοιαύτῃ Ὺ: 

ἀμφοτέροις οτῃη. Ἰ. 

4. τὸ ἡμέτερον δέος} “ ΤῈ ἔρασ οὗ 
“νὨΙΟἢ τνὸ ἅτ {Π6 οὐ ]θοῖ.᾽" 80 ἴῃ 
ΟΠΔΡ. ύο, 9. αἱ ὑμέτεραι ἐλπίδες, “ἩΟΡ6Β 

“ οὗ τϑοοὶνιηρ αἱα ἔγομπι γοι. Ααὰ 4180 
111. 62, 2 

6. ἀβοῖα γνώσεσθε] Ἰ. 6. ὁμοίαις γνώ- 
μαις χρήσεσθε, “ 1{ γον βυβίθπι Ὀ6 Β10 
“ ἃ5. {ΠαὉ οὗ νυ] ἢ γοὰ βῃθννοα βυτηρ- 
“ 10Π|8. Ὀοίογο." Ὑπεδείξατε ἴοΥ ἀπε- 
δείξατε ᾿'ὰ8Β Ὀδοὴ τἰρῃ!γ τοϑίοσοα Ὀγ 

3. ἂν) οἵη. Τ᾽ ΒΔ ΠΙΙΒ. 
5. μεταβάλητε Κ.Ο.Ὀ.α. 

ΔΙΒΟΒΕΟΝΟΝ. ὁ. ».ἢ. Ῥορρο. αοε]]ογ. ΒΈκκ. 
πρόθησθε Β.". 

Τη. ἐς τοὺς πολέμους] τοῖς πολέμοις Ι. 

20. ὑμᾶς] ὑ ὑμεῖς Κ.ο.1. 

Υ Ν » Α 7 ΄ 

ἐ γνώμαις καὶ ἐγκλήμασι πεισθέντες οἰκεῖον 
ς ͵ ΄“ ΄σ Ἁ ͵ή Ν ᾿ς 

πόνον προσθῆσθε, τοῦ δὲ πολέμου τὸν παρά- 
τ 3 Ν Ν » τ ἴω 

“ λογον, ὅσος ἐστὶ, πρὶν ἐν αὐτῷ γενέσθαι 

μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς 
ς Ψ, Ἀ Ν ΄ -- 5᾽ 

τύχας τὰ πολλὰ περιίστασθαι, ὧν ἴσον τε 
ΕῚ ,ὔ, Ν « ᾽ὔ 327 ᾽ ΕῚ “ )- 

ἀπέχομεν καὶ ὁποτέρως ἔσται ἐν ἀδηλῳ κινδυνεύεται. 
« 5, ΕῚ Ἶ ἊΨ» “ ὔ 4 

ἰόντες τε οἱ ἄνθρωποι ἐς τοὺς πολέμους τῶν ἔργων πρό- 

3 χ γχγρὴν ὕ δρᾷ θοῦ δὲ ἠδ τερον ἐχόνται, ἃ χρὴν ὕστερον δρᾷν, κακοπαθοῦντες δὲ ἤδη 
« ΄σ Ἁ 5 - ΄σ ͵7ὔ 

ἡμεῖς δὲ ἐν οὐδεμιᾷ πω τοιαύτῃ 
΄ ,ὔ 57 5" ᾽ Ν ΕΣ ς ΄“ « ΄ Ψ « ΄σ΄ 

ἁμαρτίᾳ οντες οὔτ᾽ αὐτοὶ οὔθ᾽ ὑμᾶς ὁρῶντες λέγομεν ὑμῖν, 
ΨΜ » ᾽ « » ἀν - 

ἕως ἔτι αὐθαίρετος ἀμφοτέροις ἡ εὐβουλία, σπονδὰς μὴ 

οὖν] οπ. 6. ἄρξετε ((Α. 
6. ὑπεδείξατε 

να]ρὸ ἀπεδείξατε. ὃ. εἰσιὼν ρ΄. 
τὸ παράλογον ὅ ὅσον ΘιίοΌερι8. 

ἐς τύχας φιλεῖ ἘΞΕΓΟΝΣ 
ὃ. καὶ κακοπαθ. α6. 

21. ἡ εὐβουλία ἀμφοτέροις ἃ. 

προέγνωτε 1:6; 

ΒΘΚΙκου, Ῥορρο, απᾶ (ἀὔ]]οσυ. ΤηΘ [μκο6- 
ἀμ οηΐδηβ πα ποῖ γιμδῳ πιαηπὶξοδ θά, 
ἀπέδειξαν, {Π6 1} ΓΥΤΆΠΉΪΟΔ] ΒΡ Γῦ ἀπ] ρ᾽ 
{Π6. οοιητηαηἂ οἵ Ῥαιιβαηϊαβ, θα παᾶ 
ϑἠμοιυη δι ηιρίοηιδ ΩΓ ἐϊ, νυ] ἢ 18. ΘΧΘΟΙΥ 
ὑπέδειξαν. 

14. ἐς τύχας περιίστασθαι] “ΤῸ Ὀτὶηρ 
“ἴῃ {Π6 δηα ἰο παζαγὰ :᾿ 10 οπὰ ὈγζῪ 
“ Ὀυϊηρίηρ ἰο᾽ Παζαγῇ." δθθ {πΠ6 ποῖΐθ 
Οἢ περιέστη, ΟΠιᾶρ. 70, 4. 

ἄμικτα 

ς ς » Ν ,ὔ Ἂς ἣν ᾽ ͵ὔ 

ὡς οὐ περὶ βραχέων, καὶ μὴ ἀλλοτρίαις το 



ϑ 

ΙοΟ 

20 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. γ8---δο, οὔ 

ΒΡΑΒΤΑ. Α. Ο. 435. ΟἸγταρ. 87. 1. 

( λύειν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους, τὰ δὲ διάφορα δίκῃ 
(ς 

Ἃ Χ «ς , 

λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνθήκην. ἢ θεοὺς τοὺς ὁρκίους μάρ- 4 
ςς 2 , » ᾿ Ἷς ΒΩ 

τυρας ποιουμενοι πειρασόμεθα ἀμύνεσθαι πολέμου ἄρχοντας 

[14 ὑφηγῆσθε.᾽" 
͵ὕ] φ ἃ 

ταύτῃ ἢ ἂν 

1 ΧΧΊΙΧ. Τοιαῦτα δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ δὲ τῶν 2 ἢ ) 

τε ξυμμάχων 

Αἴτοῦ {Π65886. ΒΡΘΘο 65 

{π6 

ἀοραίθ ἐπ αμοϑίϊοη 

ΤιΔΟΘ θυ ΠΙΔ Π5 

διηοηρθὺ {ποηηΒΈ ν 68 ; 

Δηα {πεῖν Κὶπρ Ατοῃϊ- 

ἀΆΤΊΙΙ5 ΒΡΘΆΚΒ ἴῃ ἔν ΟΡ 

οἵ ἀο]αν Πρ {Π8 ννᾺΓ. 

(80---85.) Ξ ᾿: ᾧ 

ειναι ἐν ταχει" 

᾿Ω Ἃ 

μεταστησάμενοι πάντας 

27 ΄ ΄ Ν ᾿' , Ἂ; » 

ηκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐς 

τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ τῶν ᾿Αθηναίων ἃ ἔλεξαν, 
» ὔ ἣν 

ἐβουλεύοντο κατα 
΄“ » Ἁ ς “-“ , ΄“ 

σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παροντων. καὶ τῶν 3 
εἴ , . ϑν Ν δα ὧν . “ "» 

μὲν πλειόνων ἐπὶ το αὐτὸ αἱ γνῶμαι εφερον, 
΄- Ν Υ 

ἀδικεῖν τε τοὺς ᾿Αθηναίους ἤδη καὶ πολεμητέα 

παρελθὼν δὲ ᾿Αρχίδαμος ὁ 
Ν ΠΟΥ ἐγ: ΦΝ “ Ν “ 3 Ν 7 

βασιλεὺυς αὐτων, ἀνὴρ και ξυνετὸς δοκῶν εἶναι καὶ σώφρων, 

ἔλεξε τοιάδε. 

1ΧΧΧ. “ΚΑΙ αὐτὸς πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειρός 
{ς ᾽ 53 ' Ν « σ΄ Ν » ΄σ »ψ δὲ « ͵ 

εἰμι, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ υμῶν τοὺς ἐν τῇ αὑτῇῃ ἡλικίᾳ 
ςς « ΄“ “ 

Ἠδ ὑγρθ8 {η6 αἰ τοπύ ορῶω. ω 

ΠδΐΠΓΘ 88. ὙὙ6}1 ἃ5 {Π8 

τη σηϊαθ οὗ {πὸ ΑΠ6- 

Πΐδη ΡΟΥΘΓ, δ πα {Πδΐ 

1Π6 

σου ποῖ οβροίιδ!]ν 

ῬΘΙΟΡΟΠ Ποβίδη8 

ΕτΆΡΡΙΟ ψ ἢ ἴὉ. 

2. τὴν] οτη. 1.0.6. 
(οΕ]16γ. ΒΈΚκ. 
4. ὑφηγεῖσθε ΟΟΥ. 
α. εἰ νυ]ροὸ μέν. 
(ΟΕ]1ου. ΒΈκκ. 
αὐτοὺς ἴ. 1Ο. μὲν] οτῃ. Ὁ. 

Βεκκ. Ἕ(.Α. εζ οϑίθυειὶ πλεόνων. 
ἐν τῇ, Οτηΐββο ῬγοηοπηΠ6, (Ὁ. 

5. ταῦτα ἃ. 

3 Ν 5 ᾿ , 

“ἐ ἀγαθὸν καὶ ἀσφαλες νομίσαντα. 

΄ » ΄ » “ ΄- 

στε μήτε ἀπειρίᾳ ἐπιθυμῆσαί τινα τοῦ 
ςς ὙἹ “ “Ὁ - ΩΝ ΄ὔ 7 

ἔργου, ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ πάθοιεν, μὴτε 

εὕροιτε δ᾽ 
Ἃ ΄ -“ -“ ΄, » Ὁ 

“ ἂν τόνδε περὶ οὗ νῦν βουλεύεσθε οὐκ ἂν 
εἰς 5χ..2 ͵ - 7 5: Ν 
ἐλάχιστον γενόμενον, εἰ σωῴφρονως τις αὑτὸν 

ἢ] εἰ δὲ μὴ Α.Β.ΕΕΗΟΝΟΥ.ο ἔρ. ἢ. Ῥορρο. ποριβοιπι 
4. ἀμύνασθαι ἃ. οτη. ΡΥ. α.Κ. 

δὲ Α.Β.Ο. ΕΚ ΕΗ.ρ. ἢ. Ῥορρο. (ἀοΉ]1θυ. Βεκκ. 
6. τε αἀ 14] εχ Δ.Β.Ο ΒΗ ΝΟΝ ἔρ.ἢ. τε Ρορρο. Ηδδοκ. 
η- ἃ] στὰ. ὑγ.ἃ. 9 

πλειόνων Α.Β.ΈΕΗΟΝ.«ἔρ. ἢ. Ρορρο. (06]]. 
12. δὲ ὁ ἀρχίδαμος 1.,.0. ἢ 

18. ἂν] οι. Ὁ. 
ΑΙΒΕΗ.Ν. ἢ. Ηδδοκ Ῥορρο. Ἃε]]. ΒεΕΚΚ. 

πολέμου ἄρχοντας] οπη. ἢ. 

. περὶ τῶν παρόντων κατὰ σφᾶς 

τ6. ἐν αὐτῇ τῇ ΘΟ. 
οἱ] οπχ. ΒΚ. 20. τόνδε 

τὸν πόλεμον 1... τόνδε τὸν 
πόλεμον (.αἍ.Κ.Ο.Ω. νυ]ροὸ τὸν πόλεμον τόνδε. 

4. ὑφηγῆσθε) ““Ἰά6πὶ εβί ἃς προη- 
γῆσθε.᾽" αὔτ... ὙΠΟΥ ὈΟΙῊ Θχρυθβ8 [Π6 
βᾶτηθ 166, Ὀὰὺ ποῖ θχϑοῦν ἴΠ6 βδπη8 
Ραγί οἵ ἴῦ : προηγεῖσθαι ΘΧΡΤΟΒΒ65. ἴΠ6 
ΡΓθοθάθησο, ὑφηγεῖσθαι ἴΠ6 ΠΘΆΤΠΘΕ5 οὗ 
{Π6 Ἰραῆθσ. "11 [ΌΓΠΊΘΥ 5Πθιν8 {Πα (ἢ 8 
Ἰθαθυ 15 ΓΟ] οννθα, [Π6 Ἰαΐζεγ {Ππαᾶὶ Π6 15 
[Ο]]οννα οἸοβοῖν. 

12. ᾿Αρχίδαμος) ὅς. Ατοβιήάδπηιβ {Π. 
1μβοἰγοὨ] δ. ΒΘ ΘΒΒΟΥ, οὗ 6]ὰ8 6 Ζευχι- 

ἄαπηο ΗΟ πϑροβ, πᾶπη Ζβιχιἀδτηι5 
ἀἴθπη ἀπίθ ραΐγθιη Οὔῦ. Ε]}τ|5 Γ68 ρϑίαϑ, 
οἵ 810 ἴρ8ο σοποϊξαύαπη Ὀ6]]ππὶ ῬΕΙΟρ. 
(α 4οὸ ῥυίτητιπη ε᾽ι85. ἀθοθηπῖτπι ᾿Αρχι- 
δάμιος πόλεμος (ἰΘποΙηϊΠαΐιΠ), ἴδδίθ 
Ηδτροοτ.) Ὀγθνῖθου τοίοσ᾽ Ῥαιιβαμ. {Π1.7. 
ψΙά6 Μεαυγβίθμῃ ἀθ θρηο [μἀρδά. ο. 17. 
Ηυτ5. 

τό. τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ ὁρῶ] 1. 6. 
ὁρῶ ἐμπείρους. 



90 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΒΡΑΕΗ͂ΤΑ. Α. Ὁ. 439. ΟἸνρ. 87. 1. 

, » ᾿ ΝΝ Ἂ , Ἂ 

3“ ἐκλογίζοιτος. πρὸς μὲν γὰρ τοὺς Πελοποννησίους καὶ 
{ς ΕῚ 7 ,ὔ « ΄“΄ « 3 Ν Ν ὃ ν. “ -«Ρ 

ἀστυγείτονας παρόμοιος ἡμῶν ἡ ἀλκὴ, καὶ δια ταχέων οἷον 
“ Ἂς Χ ΒΩ δ “ ἘΚ ῊΝ 

“σε ἐφ᾽ ἕκαστα ἐλθεῖν: πρὸς δὲ ἀνδρας οἱ γῆν τε ἑκὰς 
« ΒΩ Ν ψ'. Ἅ 3 ᾿ς ͵ ΕῚ ἂν ΄σ 

ἔχουσι καὶ προσέτι θαλάσσης ἐμπειροτατοὶ εἰσι καὶ τοῖς 
“ 7 5“; , ͵ Ν 

«ς ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτῳ τε ἰδίῳ καὶϑ 
ς ΄ Ν Ν Ἂν τ ἈΝ τ 6 Ἂς 27 “ 

δημοσίῳ καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ ὀχλῷ ὅσος 
ἐς ΕΣ » ΕΝ ΟΝ ες ΄ «ς “ 3 ᾿" Μ΄ Ν Ἂν 

οὐκ ἐν ἄλλῳ ἑνί γε χωρίῳ “Ἑλληνικῷ ἐστίν, ἐτι δὲ καὶ 
΄’ὔ Χ , « ΄σ "7 “ Χ 

“ς ξυμμάχους πολλοὺς φόρου ὑποτελεῖς ἔχουσι, πῶς χρὴ 
«ς Ν ΄ « δί Ἵλ »ὕ, θ Ν Ψ ΄ 

πρὸς τούτους ρᾳδίως πόλεμον ἄρασθαι καὶ τίνι πιστεὺυ- 
7 - ΄ - 7, 

« σαντας ἀπαρασκεύους ἐπειχθῆναι; πότερον ταῖς ναυσίν ; το 
«« » ᾽ σ » ,ὔ Ξ » δὲ ’ Ν ΕΣ 

ἀλλ᾽ ἥσσους εσμέν᾽ εἰ ὃὲ μελετήσομεν καὶ αντιπαρα- 
ςς ΄ ΄ ΡΈΝΟ ΕῚ Ν “- ΄ 5 Ν 

4“ σκευασομεθα, χρονος ἐνέσται. ἀλλὰ τοῖς χρημασιν ; ἀλλα 
΄“ ΄ ὔ ΄ 7ὔ - 

“ς πολλῷ ἔτι πλέον τούτου ἐλλείπομεν καὶ οὗτε ἐν κοινῷ 
᾽, ε , » ω ΄ ,. 7, 

“ἐ ἔχομεν οὔτε ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν. 1, ΧΧΧΙ. ταχ᾽ 
ξξ, «ΨΚ θ ΓΕ κι Ν 3. χ'τν Ν᾿ Ὁ. Ἂ 

ἂν τις θαρσοίη ὁτι τοῖς ὅπλοις αὐτῶν καὶ τῷ 15 
ἘῸΓ {Π6 Πδνδ] βΡ6- 

πεζὰ . 7 ͵ Ν ω ΄ 
τἱουϊν οὗ ΑἰΠθπη5. Ψ11 (( σλήηθει ὑπερφέρομεν, ὥστε ΤΡ γὴν δηοῦν 
ΤΌΠΟΙ πιραίοῦν Δ1]] ς ΜῊ Ἂ ν ΑΝ σὐν τα Ξ ᾿ 

2 υἱοῖτ αἰτοπιρίετο νοι. “ς ἐπτιφοιτῶντες. τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστὶ πολλὴ 
Θἢ ΘΓ, ς 5 ", Ἂς οἷ ΄, - ΄, 

ἧς ἄρχουσι, καὶ ἐκ θαλάσσης ὧν δέονται 
5 , ΕῚ ζ Ν ᾽ὔ ᾽ ᾿ Φ ,ὔ 

8“ ἐπάζονται. εἰ δ᾽ αὖ τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασό- 
ὔ 7 Ων “ ΧΝ ,ὔ τὴ 

“μεθα, δεήσει καὶ τούτοις ναυσὶ βοηθεῖν τὸ πλέον οὖσι2ο 
(ς« ΄ ,ὔ 3 ΒΩ « “ «ε “ ς ᾽ ᾿ Ἂν “Ὁ 

4“ νησιώταις. τίς οὖν ἐσται ἡμῶν ὁ πόλεμος ; εἰ μὴ γὰρ ἢ 
ΝΝ 7, ΕῚ ν ͵ ᾿ 7, δι. 1. Δ 

ναυσὶ κρατήσομεν ἢ τὰς προσόδους ἀφαιρησομεν αφ᾽ ὧν 
ἈΝ Γ Ἂς ΄ 

5“ τὸ ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψόμεθα τὰ πλέω. κἀν τούτῳ 
3, 3, » ΄ 

“ οὐδὲ καταλύεσθαι ἔτι καλὸν, ἄλλως τε καὶ εἰ δόξομεν 

Ι. τοὺς] οχ. Ο.α.Κ.1,.0.}.ἃ.6.1. καὶ τοὺς ἀστυγείτονας ΒΙΟΒΕΙα ΚΟΥ. 
᾿εου.8.1. 5. ἅπασιν] οτη. (ἃ. ἄριστα] ΟΠ]. Θ.α. ἐξήρτηνται ς.ἃ.ἢ.».Ἡ. 
πλούτῳ δὲ Υ͂. η. χωρίφ) χρόνῳ Ἡ. χωρίῳ ἑνί γεῖγ. 8. πολλοὺς] πολλοῦ γρ. 
α. ΟΠ]. 8. φόρους 1 . ἘῚ: ἐσμέν] Οἷῆ- Ἐς ἀντιπαρασκευαζόμεθα ῬΓΙ. κ'ι 

ἀντιπαρασκευασθήσομεθα Ὁ... οἱ οογγοοῖι5 Καὶ. 13. πλέον ἔτι Ο.Κ.1,.0.}.6..6.1. 
15. θαρροίη Κὶ.1,.0.}.6... 17. ἐπιφοιτῶντας 1. γῆ ἄλλη 1. ἐστὶ] ἔτι 1. 
22. πλέον Ἰ᾿ὰ. 24. διαλύεσθαι 1,.0.", 

«1 [ ᾿ “ Δ μὰ "ἊΝ " Ν , 

2. παρόμοιος ἡμῶν ἡ ἀλκὴ] 5 Οἱ 1Π6 ὁμοιαι ἢ ανομοιαι εστι γὰρ και ταῦυτῇῃ 

““ βΆτη6 ἀδβου  ΡΌΊΟῊ 5 1. 6. 10 15 Τη]]Πᾶγν πλεονεκτεῖν ἢ ἐλαττοῦσθαι. 
ΤΑΠΟΥ {πη Πᾶνα]. (ΟΟΙηράαγα Ατὶβίοι]ο, 18, καὶ ἐκ θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξον- 
ΒΠοίογ. 1. 4, 4. ἀναγκαῖον εἰδδμὰσ τὰς ται] ὅ6ε6 Τ᾿ πυογά. Υ1]. 28, 1. 
δυνάμεις [τῶν ὁμόρων πόλεων) πότερον 



ΤῸ γρροιιγοοβ, ἃπᾶ ἰὸ ΡῬτο- 

ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Α. 1.8ι, 82. ΟἿ 
ΒΡΑΝΤΑ,. Α. Ο, 439. ΟἸγτρΡ. 87.1. 

ΕΣ “ - -“ Ἂ Ν Χ “ 

ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς. μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε τῇ 6 
» 7 ᾽ ΄7, Φ' δ , « ἕ Ἂ Ἃ 

ἐλπίδι ἐπαιρώμεθα ὡς ταχὺ παυθήσεται ὁ πόλεμος ἣν τὴν 
“ » -“ ’ ,΄ δῦ “ Χ Ἂν “-“ 

γῆν αὐτῶν τάμωμεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ καὶ τοῖς Ἰ 
τ 5.6 ΚΝ ε ,ὔ “ “ΟΝ 4 ,ὔ ͵ 

παισὶν αὑτὸν ὑπολίπωμεν᾽ οὕτως εἰκὸς ᾿Αθηναίους φρονὴη - 
᾽ 4 “-“ ΄“ σι. δι ᾿ 

(ς ματι μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι μήτε ὥσπερ ἀπείρους κατα- 
“-“ ΄ 7 5 ἈΝ » Ἄν 9 ΓΑ 

πλαγῆναι τῷ πολέμῳ. ΤΙ ΧΧΧΊΠΠΙ. οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισθητως 
(« » ΝΑ Ἷ 7, ᾽΄ὔ ε ΄ ».-- 

νεκοθαμοη μον αὐτοὺς κελεύω τούς τε ξυμμάχους ἡμῶν ἐᾷν 
- ΓΝ Ψ', ἈΠ 5, 7 Ων “ 

ϑβου!ά ἧτορ δ (ποῦ, (ς Θλάπτειν καὶ ἐπιβουλεύοντας μὴ καταφωρᾷν, 
Δ) ἴῃ {Π6 τηθῃ {{ΠῚ8 " ΠΣ ᾿ Ἄ τᾷ " ᾿ ἥ 

ἅλιον βμιου]ὰ ὁπάρανου» ἦ ἀλλὰ ὅπλα μέν μήπω κινεῖν, πέμπειν δὲ καὶ 
10 ᾿ποῦθαβ {Ποῦ ΟΥΠ « 5 Δι , ἥ ", -Ξ 

αἰτιᾶσθαι μήτε πόλεμον ἄγαν δηλοῦντας 
θεὲς ἘΡΗΣ ΄ , , χ ΟἾΓΘ ΤΌΤ ρῊ αιβϑιβίαποθ, (ς μήθ᾽ ὡς ἐπιτρέψομεν, καν τούτῳ καὶ τὰ 

- ὔ 3 ω Ε] ἾᾺ ἦκ “-“ ἃς 

ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε προσαγωγῇ καὶ 
ε Ἕ Ν ΄ ᾽) ΄, ᾺἋ ΣΤῸΝ 
λληνων καὶ βαρβάρων, εἰ ποθέν τινα ἢ ναυτικοῦ ἢ χρη- 

΄, , ἵ 7 ᾿ σ“ 

μάτων δύναμιν προσληψόμεθα (ἀνεπίφθονον δὲ, ὅσοι 
“ Ν ςε ΄- ὌΝ. ἴὉ Ε ,ὔ » ΄ ἊΝ 

ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων ἐπιβουλευομεθα, μὴ 
σ 7) Ε Ἂν Ν ᾽ὔ Γὰ 

Βλληνας μόνον ἀλλα καὶ βαρβάρους προσλαβοντας δια- 
ΩΝ Ὰ Ν Ἂ ἘΠῚ ἣν “ . ΄, Ὁ Ἃ Ν 

σωθῆναι") καὶ τὰ αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεθα. καὶ ἣν μὲν3 
͵ 7 Γ. ΄ ΄- ,ὕ “ὉΟ) 

ἐσακούυύσωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἀριστα ἣν 
Ἀ ς ἣ; ΓΤ ΣΣ ἂν 7 Ν ΄- ΕΥ ΕΣ Ἃ 

δὲ μη, διελθόντων ἐτῶν καὶ δύο καὶ τριῶν ἀμεινον ἤδη, ἢν 
τ ΄ " ᾽ » ΄ ) ἘΚ σι 

δοκῇ, πεφραγμένοι ἵμεν ἐπ᾿ αὐτούς. καὶ ἰσως ὁρῶντες 8 
τ Ὸ » ἔπεστα δ Ν , τ σεῖο τν ἀν ΝΝ 
ἡμῶν δὴ τὴν τε παρασκευὴν καὶ τοὺς λόγους αὐτῇ ὁμοῖα 
«ε ΄ ΄“ ΩΝ Ἵ “ 7 ΄ 

ὑποσημαίνοντας μᾶλλον ἂν εἴκοιεν, καὶ γῆν ἔτι ἀτμητον 
4 Ν Ἂς Ἁ » “ Ἂς ,΄ 2 Ἅ 

ἔχοντες καὶ περὶ παρόντων ἀγαθῶν καὶ οὔπω ἐφθαρμένων 

1. τῇ ἐλπίδι οτη. ργυ. α. 2. ἐπαιρόμεθα Ἐ,. παυσθήσεται Ο. ἣν] εἰ α.1. 
4. αὐτῶν ὑπολ. Β.(.ν.1. ὑπολ. αὐτὸν ΒΗΓ. ἀπολίπωμεν α.1,.0.. ἀπολεί- 
πωμεν Κὶ.6..1. 5. τῇ οἵη. [,..Ο. 11. ἐπιτρέψωμεν Β. 12. αὐτῶν] οἵη. ρ΄. 
17. ἅμα οἵη. ΡΥ. ἃ. ἐκποριζόμεθα Α.Β.Έ ΕΝ». ἢν] εἰ ο. μὲν] οτη. ὦ. τ:8. ἐσα- 
κούσωσι Α.Β.Ο.ο. Ηδδοὶς. Ρορρο. (06]1. Βεκὶκ. ἐσακούωσι ἘΝ. Η.Ν..». ἐπακούωσι 
α.1.Κ.0.Ρ.68.6. νυϊρο ἐπακούσωσι. ἡμῶν] οτη. ἃ]. 19. ἐλθόντων 1..0)., 
καὶ ροβὲ ἐτῶν ΤΟσ6ρὶ εχ 0 ΒΒ ἔρ. 5ἷς ΒΚ. (106]1. οὐχ. Ο.ἘΚα. Ῥορρο. ἢν] ἂν α΄. 
22. ἐπισημαίνοντας ἴ. 

1. μήθ᾽ ὡς ἐπιτρέψομεν) (ΌΙ]ΟΥ τπηἄοτ- “ἦγ ἴοο Ρ]αΙηΪν, ἀπ γϑῖ ἴο 1οῦ {Π6 πὶ 
βία 8. {Π18 ἴ0 ΤΆ, “ΠΟΙ ἴοὸ ἰδὲ {πο “866 ἐπαΐ νγα 508}} ποῖ ἅ]1ὸὺνν {θη ἴο 
κβ66. {παῷ ψγ (ὁ ποΐ τηϑᾶη [0 ποίϊοβα ““ ρῸ Οἢ ἃ8 [Π6Υ 16 ροϊηρ' 0η.᾽ μήθ᾽ ὡς 
κε {πο ῖγ οοπαποί." Βυῦ 1 Βεδ]ϊθνθ {παὶ ἐπιτρέψομεν 96 6πῚ8 ἴ0 Ὀ6 δαμϊναϊθηῦ ἴῃ 
[Π6 5886 18 ΤΑΙΠΘΥΙ, ““ ΠΟΙΓΠΘΙ ἴο ΓΠγθαΐθη 56Π86 ἴο καὶ ὡς οὐκ ἐπιτρέψομεν. 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ, ΥΟΙ,. 1. Η 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΒΡΑΗΤΑ. Α.Ο᾿ 439. ΟἸνπιΡ. 87. 1. 

μὴ γὰρ ἄλλο τι νομίσητε τὴν γὴν αὐτῶν ἢ 

Ω5 

εν 

4“ βουλευομενοι. 
« σ » Ν Ε] - σ“ Μἷ » 7, ΘΑ Σ 

ὅμηρον ἔχειν, καὶ οὐχ ἧσσον ὕσῳ ἄμεινον ἐξείργασται" ἧς 
( , ᾿: « ϑὸ κα ἃς “ Ν Χ ᾽ Ε ΄ 

φείδεσθαι χρὴ ὡς ἐπὶ πλεῖστον, καὶ μὴ ἐς ἀπονοιαν κατα- 
ξ Υ̓ ΄, ", ᾽ Ἄς » Τὰ 

στήσαντας αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν. εἰ γὰρ ἀπαράσκευοι 
΄“ “ ’ὔ 3 ΄ -Ἶ ΄ὔ “ 

“ τρῖς τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχθέντες τεμοῦμεν 8 
ς ΟῚ « “ σ΄ ον Ε Ν 3 ΄ “ ΤΠ] λ 

αὐτὴν, ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἴσχιον καὶ ἀπορώτερον τῇ [Πελο- 
" Α ᾽ Ἷ Ἁ Ν Ν , Ν 

ποννήσῳ πράξομεν. ἐγκλήματα μὲν γὰρ καὶ πόλεων καὶ 
«" Ἔ -“-" Ξ " ᾿ , ᾽ 

ἰδιωτῶν οἷόν τε καταλῦσαι" πόλεμον δὲ ξύμπαντας ἀρα- 
ςς , -“ ΄-“ ΕΣ ὦ ΟΣ » « ΄ ἰδέ » τ 

μένους ἐνεκὰ τῶν ἰδίων, ον οὐχ ὑπάρχει ειθοεναι καθ οΟΤι 

ἐς κα ᾽ ε" ΕῚ ΄-“ θ ὔ θ 

χωρήσει, οὐ ῥᾷδιον εὐπρεπῶς θέσθαι. 

2. ἥσσω Β.ἢ. ὅσον Καὶ .ς.4.6.[. 
΄- Ἃ 

πλεῖστον ἴ,. 
᾽, 

καταστήσαντες Ἰὰ. 
ἐξειργασϑθαι Ὁ. 
5. ἐγκλήμασιν οπ. ἢ. 

Τ ΧΧΧΊΙΠ. καὶ 

3. χρὴ] δεῖ ἴ. ἐπὶ τὸ 
6. μὴ] οτῃ. Β.ἢ. 

ἡ. πράξομεν Ο. οὖ Ιμοχ ὅδρ. Ρ. τύ2, το. εἴ Βεκκοῦ. ψαϊρο πράξωμεν. καὶ] ΟΠ. 
ΚΙΝ.ἀ.6. 8. ξύμπαντας ἡμᾶς ἀραμένους [α.4.1. αἰραμένους ρτ. Ε. αἰρομένους 
οοΥτ. Εἰ. 9. ὅ τι Βεκκ 

2. ὅμηρον] Αρποβοὶξ δ βχρ]οαύ 5 ]- 
ἄδβ ἰὴ ὅμηρον. ἐνέχυρον, τὸ εἰς εἰρήνην 
διδόμενον ἐπὶ συνθήκαις. (μον ἨδΤΡΟΟΓ. 
εὐ Ηδδνοῆ. ν. ὁμηρεῖν. Ἐὐΐγτη0]. Ρ. 335. 
20. ΑΒ5. 

ἡ. πράξομεν] Ἰραννεβ᾽ ψΜ} 68} Κπονῃ 
σΆΠΟΠ, {παῤ ὅπως μὴ οαηπού Ὀ6 Ἰοϊπ6 4 
ψ ἢ {Π6 Βα ] αποίῖνο οἵ {π6 ἤγβι δουϊβύ, 
δχορθρῦ ἴῃ Π6 Ραββῖνθ νΌῖοθ, 18. ἃ8. 8 ἃ1- 
ὈΙΓΓΆΓΥ τα]6 ππγθαβοηδῦ]6. Βα ἃ8 ὈοΙηρ' 
[ουπ 64 οη 1πΠ6 ΟὈβουναίοη οὗ ἃ τηδη οὗ 
τη ἢ γοϑαϊησ ἀηἃ ρΟΟα ΤΠΘΠΊΟΥΥ, ἴΐ 18 
ἸΠΚοὶν το οοηΐαϊη βοιπθ {Γπι{}, ΙΓ ΠΟΙΡῚ 
τηϊχϑα, 1Ὁ τηᾶν 6, νὴ Βοῖηθ δχαρρογα- 
τἰοη. [Ὁ ἀρρθασβ {Παῷ [Π6 Ἰαίθυ τιϑᾶρ8 
οἵ (η6 τρεῖς Ἰαηρστιαρθ τνὰ8 ἴῃ ἴανοιτ οἵ 
{π6 βυθ]αποίν το, ἀπά {ππ5 {Π8 
ΘΟΡΥΙδίΒ. Πᾶν 6 ΤΠΔῊΥ {1Π|68 σίνθη ἃ [ὉΥΠὶ 
{πᾶὶῷ ἢὰ5. ΠῸ θχἰβίθηοθ, Βι6 ἢ ἂἃ8 λήσωσι, 
δώσωσι, ὅζο., ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο 660 {Π6ῚΣ 
[ανουτγιίθ τηοο. ὅθε ϑοῃαξογ, Αρραγαί. 
πο. ἴῃ Ἰ)οπηοβίῃ. νοὶ]. ἴ. Ρ. 251. Βιιϊΐ 
ΠΊΔΠΥ͂ {ἰπη68 {Π6 θοβδῦ ΜΟ 5, 8}1 ἄρτθθ ἴῃ 
σινιηρ [Π6 Βα] αποῦνο δουὶβῦ, ἀηα νυν Πθ 6 
1Π6 στῦ]θ γσϑϑίβ Οὴ ΠῸ ῬΧΙΠΟΙΡ]6, θὰὉ 185 
τηοΓοὶν Το π θα οἢ ἃ Βρροβθα ᾿πποιοη 
ΟἵὨ ῬΑ ΟΌΪΑΓ σα868, Οἶθαν ᾿πβίαποθϑ οὗ ἃ 

ΘΟΠΓΓΑΤῪ σΟὨΒΕΓΙΟΙΟῊ τητιβί, ποῦ 6 πηδθ 
[0 γἱιο! ἃ τὸ {π6 σα]θ, θὰαὺ ἰὉ ταῦῃου τηϊιϑύ 
θὲ 4ια] ἔθ οΥ ἀραηοπθα ἴῃ ἀθίογθηοθ 
ἴο {Ππϑὶγ δυ Ποτν. 6 ΜΌΝ, οἵ Τπα- 
γα Ἰἀθ5. ἄγ ΠΟννονῸΥ ΘηΔ 164 το 11{{|6 
γος ἴῃ αἰιθϑίϊοηβ οἵ {18 βοιΐ, ἂἀπὰ 
(86. Δι που ν οἵ ἃ βἰηρ]θ οὴ6 ἴῃ [ἄνΟῸΣ 

οἵ [π86 Πιΐῦιγα ᾿πα]οαῦνϑ 15 ΒΕΓΟΠΡῸΓ ἐπ Π 
[Π6 ἀρτϑοιηθηΐ οὗ 8}1} {Π6 σϑϑί ἴῃ βιιρροτί 
οὗ {1η6 Βθ] αποῦϊνθ, [ἢ οα865 νῃθτῈ (Π8 
Γαΐαγο 15 τηοϑῦ ἈΡΊΘΘΑ]8 ἴο [Π6 Ῥγδοίϊο8 
οἵ ἴΠ6 Ἰδηρτιασα δηα [Πη6 βθη88 οὗ [Π6 
Ρᾶββαρθ. Νὸον ὁρᾶτε ὅπως 15, ““ Ιεθ 
““ φᾷ Τα[ΟΠ6.,᾽ ΔΠη6] ἴῃ {Π18 56 η886 [Π8 
Ἰηα]οαῖνα Γαΐγα 15 {πΠ6 ἴοστη ΒΟ 
ΘΘΠΘΙΆΠΥ [Ὸ]]Ον8, αηὰ ὑΏΪΟἢ 5ΘΘΙη8 
τηοϑύ ΥΘΆΒΟΠΔ 016. [Ὁ τᾶν Ὀ6 ΟὈβουνθα 
[πᾶ ἃ8. [ὯΓ ἃ8 δι ΠΟΥ Υ ροθβ, ἔσο οἵ 
{Π6 ρστραΐθϑῦ ΠΔΠη65 διηοηρϑῦ [Π6 ΒΟ ΠΟΪΔΓΒ 
οἵ ἀἀδγιηδην, θοῦ απ ΘΟ ΓΕ, ἃγ6 
ΘΘΏΘΓΆΠΥ [ἀν ιγα Ὁ]6 το 1Π6 86 οὔ {Ππ6 
ἔαΐαγα ᾿πΠα]οαῦνο ; ΔἸ Πορὴ ΒΘ ΚΟΥ Πὰ5 
ἴῃ ΟἿΒ ΟΥ̓́ΜῸ ΡΙα665 σία θα {Π6 δουῦὶβὲ 
Βα] ποῦνο : ἃ8 ἴῃ {Π1]. ρ7, 1. ὁρᾶτε 
ὅπως μὴ οὐκ ἀποδέξωνται. ΜΥ̓ΠΕΓΘ ὑΠογῸ 
ΒΘΘΠῚΒ ΠῸ ΡΟΒΒΙΠΠΠΠΥ ΟἵὨ ΔΥΓΙνΊηρ αὖ σοΥ- 
(αἸηΐγ,  ἀπὰ πιο ἸΠΟ]]Π6α ἴο ἄοἴου ἴὸ 
ΒΘ ΚΟΥ 5 ἰδοῦ, ἀπα ἴο [Ὸ]]ουν μἰπῃ ποις 
ΠΙΙΘΒΌΟΙ : ἴον {πὸ Δ]]οσθα αἸΠ σθηοθβ οὗ 
ΠΘηηρ Ὀδύννθθη ΓΠ6 ξαΐιγο πα δουὶβὺ 
ὉΠ. 80 ἢπρ, {παῤ ΘσΟΠΊΠΟΠ Ἰἰδηρτιαρθ 
οαηποῦ θ6 δχρθοίθα αἶβὸ ἴο αἰβεϊ σι βῃ 
Ῥθύννθθη ὑΠθιὴ ; ΠΟΙ οἂη ΜῈ 88 Ὁ ΨΊῊ 
σοηἤάδηςο, νυν] ἢ οὗ {Ππ6 ὕννο [π6 οοπίοχε 
τηοϑβύ σθαι ἶγθβ, θυ θη 1 γν6 σου] 6 518 
{πᾶῦ 0Π|6 Δα ΠΟΥ ννὰβ ἀυνάτα οὗ {Π6 ἀἸδίϊπο- 
[0 πα πηθαηΐ ἴ0 ΟΌΒΟΥνΘ ἰΐ. 

το. οὐ ῥάδιον εὐπρεπῶς θέσθαι] ΜΊαΘ 
ΠῸΒ. δ ΜΆ] 501 ΨΦὰρ. ἀρ. ΥΧΧΥ, 
ΝΥ Α55. 

μι 
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Ἀπᾶ {πὲν 5ῃοι]ᾶ Β6 
Ξ Ε 5 “ “ 5 Ν Ν ἅθονὸ ἀγοδάϊηρ {πο πα- ἐς ἐγχελθεῖν δοκείτω εἶναι. εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις 2 

Ῥαυϊξδίϊοπ οὗ σον Γάϊοθ : 

{2.0 

ῬΓΟΔΟΙΘ85. Ἰονθ]] ρα δἱ 

» » ’ Ψ 7," “ 

οὐ Πϑραϊης, τς “ Οὐκ ἐλασσοὺς χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, 
- ", « λ Ε “ ἊΝ Ν Ἂ ̓,ὔ ἐποῖς παύομαι ὁμβαο. καὶ ἐστιν Ο πόλεμος οὐχ ὅπλων Τὸ πλέον 

τ . ᾿ Ν ͵ Ὰ ἣν 7 “ δ ΠΣ ΜΘ πίει πεῖς πε γυλλαο δοπτάνης; δι, ἣν “τὰν ὅπλα: ὠφελεῖ, 
ΟΥ̓́Θ ὙΟΓΘ ἰΐ8 ἴδ] 5, 

᾿ “, ἀν ΄, Ν , 

{μον ψοτο ἰπἀοριοα τ» “ὦ ἄλλως τε καὶ ἡπειρώταις πρὸς θαλασσίους. 
ΤΠ6ῚΓ ΙΟΠΡ Θη]οντηθηΐ ΄, 3 κ 5. ΤΙΝ Ν Χ “ οἵ ὅπ ἱπδοροιάοοο ΠΤορισώμεθα οὖν πρῶτον αὐτὴν, καὶ μὴ τοῖς 5 

ν γὴ γιὸ ΄ ’ὔ Ἂ ΄ 5 ΄ὔ Ὑδηδα ΜῈΝ ἴον ὡς σῶν ξυμμάχων λόγοις πρότερον ἐπαιρώμεθα, 
66. οἷ δὲ ΔΕ ΟΣ, τ α9 ΄ Χ ,ὕ 5. τ. μ5 , - 

οἰπερ δὲ καὶ τῶν ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ᾿ ἀμφότερα τῆς 

το “ αἰτίας ἕξομεν, οὗτοι καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν τι αὐτῶν προΐδωμεν. 

ΤΧΧΧΤΙΨ. “ καὶ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, ὃ μέμφονται μάλιστα 

“ ἡμῶν, μὴ αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές τε γὰρ σχολαίτερον ἂν 5 

παύσαισθε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν καὶ ἅμα ἐλευ- 

θέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν διὰ παντὸς νεμόμεθα, καὶ 3 
τ" 

“ γὰρ δι᾿’ αὐτὸ εὐπραγίαις τε οὐκ ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖς 

7, ,ὕ 7, ᾽ πο ..3 53 ΄ δύναται μάλιστα σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ᾽ εἶναι. μόνοι 4 

- 5 ΕἸ 7 » ᾽ κ χ ᾽ , » , ἧσσον ἑτέρων εἴκομεν᾽ τῶν τε ξὺν ἐπαίνῳ ἐξοτρυνόντων 
« “ ἌπνΝ, Ν Χ Ν Ά “ ἘΣ ἴδν ᾽ » ΄ ἡμᾶς ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν οὐκ ἐπαιρόμεθα 
“ὃ ω Ν ΕΒ ΕΣ Ν Η 7ὔ ΄ δὲ ηθονὴ,. καὶ ἣν τις ἄρα ξὺν κατηγορίᾳ παροξύνῃ, οὐδὲν 

(ςς 20“ μᾶλλον ἀχθεσθέντες ἀνεπείσθημεν. πολεμικοί τε καὶ εὖὔ- 5 
(ςς Χ Ν Ε ΄ Ν Χ σ γὼ νΝ 

βουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς 

2. δοκεῖ τῶ Ἐ, 6. θαλασίους Ἐ. 7. πρώτην ΒΗ. 12. σπεύδοντες---παύ- 
σαισθε οι. Ν. 18. παύσησθε Α.Β.Ε.ΒΗ.ΚΟΝ.ς.ἃ.Ερ.}.1. 14. ἐνδοξοτάτην 
'Γαβαπιβ. πόλιν καὶ εὐδοξοτάτην ἃ. 15. μάλιστα καὶ σωφρ. Κ'. 17. ἐξοτρυ- 
νόντων Β΄. ΒΉΟΝΟΝ.ς. ἃ... ΡῬορρο. (οε}1. ΒΕκΚκ. Α.Ὁ. οἱ νυ ]ρο ἐποτρυνόντων. 
18. τὸ] οτη. Ὁ. 10. σὺν 6. Ροβί οὐδὲν οπηϊδὶ δὴ οατὴ Α.Β.ΕΕΝΉΝ.Υ.ς ἢρ.Ἡ. 
ῬΙῸ 60 δὲ παθεῦ (ὐ. οτπ. Β6κὶς. Ρορρο. οε]]. 20. ἂν ἐπείσθημεν (.1..Μ.». 

“1Π6 τηδίη ἱηρτθαϊθηξ 15. ἃ 86η86. οὗ 
“ βἤδιηθ; δηά υν] ἢ ἃ 5686 οἵ β5ῃδιηθ 
κι 18 τηοϑύ ΟἸΟΒΟΙῪ σΟΠπηθοϊθα ἃ ΤΠΔΠ]Υ 
““ βρ11{.᾿ ΟὐΟτΏρατῖθ 1]. 423,1, 6. ἀπα Υ. 
9. 5. εἶναι τοῦ καλῶς πολεμεῖν τὸ ἐθέλειν 
καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι καὶ τοῖς ἄρχουσι πεί- 
θεσθαι. Απὰ [ῸΓ [Π6 ΘΧρΎθββίοη πλεῖ- 

Π οἵπερ δὲ---ἔξομεν] ““Α8. τγ8 584]]} 
“Πᾶν {Π6 πηδῖη 5Πδγε οἵ {Π6 στθϑροῃβὶ- 
“Κ ΒΠΙγ, νυ με ῖμου [Π6 5βπ Ὀ6 ῬΡΥΟΒΡΟΓΟΙΙΒ 
“ῸΥ ἴΠδ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ; 80 ΜΘ ΙὩΔΥ [ΔἸΤ]Υ 
κ[ἈΚ6 Ππθ ἴο σοηβίαθγ. Ρείοσομαπα 
“ΚΜ ΈΙΘῊ 1 15 ΠΚοΙν το "6.᾽ (ΟὐὈμηρᾶτα 
ΤΠ. 11, το. μεγίστην δόξαν οἰσόμενοι---ἐπ᾽ 
ἀμφότερα ἐκ τῶν ἀποβαινόντων. 

20. πολεμικοί τε---εὐψυχία] “Οὐ 
“ ΠΑΡΙ5. οὗ οὐάου ἀπ οὔθαϊθποθ τηακ8 
“5 ὈΟΙΠ Ὑγα Κα ἀηα ννῖβ6 : τνα ΚΟ, 
“ θϑοᾶιβθ ἴῃ 8.10} ἃΠ ΟΓΩΘΙΥ (ΘΠΊρΡΘΥ 

στον μετέχει, σοΙηραῖ {Π]. 83, 1. τὸ 
εὔηθες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει, 
1. 6. “ν ΒΙΟἢ 15 αἸἰτηοβί νυ ΠΟΥ πᾶ τρ 
““ οὗ ΠΟΡ]8 ἀπα σϑηθγοιβ ἔθ! ηρ8.᾽ 

ῊΗ 2 
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ΒΡΑΒΤΑ. Α. Ο. 435. ΟἸνΙρ. 87.1. 
΄- ᾽ ’ Ν ᾽ , 

ς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐψυχία, 
“- ΄ “- ε ᾿ 

« εὔβουλοι δὲ, ἀμαθέστερον τῶν νόμων τῆς ὑπεροψίας παι- 
Ν ΄ 4 Ἃ “ 

( δευόμενοι καὶ ζὺν χαλεπότητι σωφρονέστερον ἢ ὥστε 

(ςς 

(ς 

[ σι 

(ς 

71 » ΄ ’, 

οὐ λόγῳ διαιρετας. 
(ς 

[1 

(ς 

(ς 

Ι. πλέον Κ. 
Βεκις. σοῦ ]60. Ὁ. οἵ δθίθυὶ ἀμαθέστεροι. 

τῶν πέλας διανοίας ς.ἴ. 6. τε] οτῃ. Ο. 
ΠΣ ΝΗ 

Ε 11. τε] τι 1. 12. δὲ] τε ἃ. 

ΡῈ ἀμαθέστερον) 566 11]. 87, 2, 4 
6. νομίζειν δὲ---διαιρετάς] 6 56 η88 

οὗ {Π|8. ΨνΠ0]8 Ρᾶββαρβ 18 85. [Ὁ]]Ον8 : 
““ 8 ἅγϑ {γαϊπθά, ᾿ἴῃ ορροβιοη ἴο νυ μαΐ 
“1ῃ6. ΟοΥἰπιμίδῃβ ΒΔ Οὗ τι8, ἴ0 {Π]πκΚ 
“ς (Πα {Π6 νῖϑθννβ ἀπ ρ]δη8 οὗ οὐ θὺβ ἃ1Θ 
ἐξ ΨΘΓῪ το κα ὕΠ6 δοοιἀθηΐβ οὗ ννΆ 1, 

ὙΒΙΟἢ ΠΟ ἱπρθη Υ οἵ δ] ο θη 6 οδ ἢ 
Ὀείογθ μη θχϑοῦν ἀθίθγμηηθ. “Πθγο- 

ΚΟΥ. Ψν6. ΠΘΙΓΠΟΥ οδ]ου]αίθ ου. [Π6 
ΒΙαηάογβ οἵ Οἵα ΘΠ μἶθδ, ΠΟΥ Οἡ {Π6 
[ανοῦγβ οἵ ἔογτίαπο; ας ΟἿἿ τ ] πο 6 
Ϊβ Οἡ ΟἿΓ σοιγαᾶρθ ἃΠα ΟΠ ΟἿ ΟΜ 
ν]βάοτη. ΝΟΥ, ἀραῖη, Βῃου]α νυν [Ὠ]ηὶς 
“1 } τΠ6 (τ αη5, {Παῦ {Π6 οΠὰ- 

ΓΔΟίοΓ οἵ (6 ΑἰΠθηϊδὴβ 80 ἢ Ἐ.8 
ἴγοπὶ ΟἾΤΒ, 8ἃ8 ἴο τηᾶῖ6 τ πηξΐ 
αηΐαροηϊβίβ (0 {Ππθπ. Οπ6 τῆλ 18 
ΡΓΔΟΟΟΑΙ]γ τη ἢ [Π|6 ΒΆΤη6 ἃ5 ΔΠΟΙ ΠΟΥ ; 
ΟΥ 1 {ποτ "6 δὴν αἰ θσθηοο, 1Ὁ 18 {Παΐ 
6 ψῆο 8 Ῥθθὴ δι νυν ῃαῦ 18 τηοϑί 
Ὠθρα[ὰ], ἀπ ἢλ5 πόνοι ἐγοῦὈ]οα Ὠϊπι- 

κε β6 1 ψ ἢ βαρογἤμποιιβ ΔΟσοι}]18}- 
τηθηΐϑβ, 15 [6 Ὀοϑύ δῃηα τηοβὲ να] Ά 0}]6.᾽᾽ 

Ἔν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις 15 Ορροβοά ἴο τὰ 
ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες. Διαιρετὰς 
ΒΙρ. 1 685, “το θ6 τηδθ ουΐ, ἀοῆπρα, οὐ 
“ ἀΘβουθοα,᾽" Οὐπηρατο Πογούοί, Υ11. 

- “- 

᾽ “ ᾽ “ Ἂ 

αὐτῶν ἀσφαλῶς προνοουμεένων. 

οοῦτ. ἃ. Ηδδοκ. Ρορρο. ᾺΟο6]]. 

᾽ ΄“ ΄σ Χ Ν ᾽ “ Ν ΒΩ Ψ, 

αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ μὴ τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες, 
Ν “ ΄ Ἅ ΄ “- ΄ 

τὰς τῶν πολεμίων παρασκευὰς λόγῳ καλῶς μεμῴομενοι 5 
᾽ ᾿ , ΜΨ ᾽ ,ὔ 7 ᾿ »ὥἅ ὃ ᾿ “ 

ἀνομοίως ἔργῳ ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τάς τε διανοίας τῶν 
5, Ν Χ ΄, 7 

πέλας παραπλησίους εἶναι καὶ τὰς προσπιπτούσας τύχας 
ἌΝ δ τὺ Ν 53 ΄ Ν 

ἀεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους τοὺς 

ἐναντίους ἔ ευαζόμεθα' καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ὡς ἐναντίους ἐργῳ παρασκευαζομεθα 
ε 3, - 3 5 ᾽ Ε « ς “ 

ἁμαρτησομένων ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ᾽ ὡς ημῶντο 

πολύ τε διαφέρειν οὐ δεῖ 
,ὔ Ε Ε 7 ΄’΄ ᾿ 3, “ » 

νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου, κρατιστον δὲ εἰναι οστις εν 

2. ἀμαθέστερον Α.Β.ἘΕῊ 1ΚΟΝΟΝ ο. Ῥορρο. 606]]. ΗδδοΚ. 
8. σωφρονέστεροι 1.6. ἢ] καὶ ἃ. 

. τῷ ἔργῳ Κι. παρασκευαζώμεθα 
ὡς ἂν ἅμαρτησ. ΗἩ. 

41: 1. βιοτῆς πέρι, ἐούσης τοιαύτης οἵηνπερ 
σὺ διαιρέεαι εἶναι. 1 Ὠᾶνα οοτγθοίθα ἃ 
Ρατύ οἵ [Π6 Ἰη ογργοίαϊοπ ρίνθη ἀθονθ 
ἔγοιη (Ό]]οτ’ 5 ποΐθ ἴῃ ἢ]5 Βθοοπᾶ βαϊοη. 
ΗΘ ἴ5 τὶρῃς 1 {Ὠ1πηκ ἴῃ ἀπαἀογεία πα ηρ; 
παραπλησίους εἶναι καὶ τὰς τύχας ἴο 
Τηθ8η, “Ἴ1κ6 ἴο {Π6 σμδῆοθβ οὗ τνναγ.ἢ 
“ ΤῊ6 ῬΙὰπ5. οἵ οὐσὐγ πεῖρῃθοιτβ, δπᾶ 
“{(Π6. ὁμδῆσθβ νν]ο ἢ Ὀ6[4}] ἴῃ ννδΥ, ἃ ΓΘ 
ΚΠ ΑἸΚΟ; 1. 6. 1Π6Ὺ σαῃ ΠΕΙΓΠῈΓ 6 αἷ8- 
“ ΠΟΥ τηδάθ οὐδ ἴῃ ψογᾶβ Ὀδίοτο- 
ἐμπῇ." 

9. παρασκευαζόμεθα) '"Π6. ΤΘΟΌΓΓΘΠΟ6 
οἵ ἔχειν δεῖ ἀπά οὐ δεῖ νομίζειν ἴῃ {Π6 
[Ο]]οννηρ ΒθηΐθποθΒ. ἢὰ8. ρίνθη ἃ [4186 
ῬΙΔ ΙΒ Ὀ1]1ν το {Π6 τϑαϊηρ παρασκευα- 
ζώμεθα. θα 16 ψοτὰ ἀεὶ αὖ {π6 "6- 
σἰπηϊηρ οἵ 1Π6 βθηΐθποθ 18 αθοϊβινο, 1 
της, τη ἰανοῦν οἵ [Π6 ᾿Ἰπαϊοαῖνα τποοᾶ ; 
Δ ηα Ατομιάδμηιβ μδα θθθ βιίαϊηρ' τνηαΐ 
[Π6 ὸραγίδηβ νθσθ, ποῦ ψνμαῦ ἢ6 νι ϑῃθα 
[Ποῖ ἴο Ὀ6, ἃβ ᾿ἴ {πὸν νοῦ ποὺ βΒ00 ἢ} 
ΔΙΡθδαν. ὍΠ6 [ΟἸ]οννηρ οἰαιι865. ἔχειν 
δεῖ, οὐ δεῖ νομίζειν, τὸ ΑὐΟΒΙ ΑΙ 5᾽ 

Ἰαβαβοαίίοη οἵ τννμαῦ ἴθ πα ἈἸγθδαν 
δἰαίθα 1ῃ6 ϑραγτίαῃ. οπαγαοίο το θ86 ἃ8 
ἃ πιαίθοι οἵ [δοῦ, 
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΄“ » ΄ Ψ Ξ “- 

“ τοῖς αναγκαιοτάτοις παιδεύεται. 1|ΧΧΧΥ͂. ταύτας οὖν 
ςς Ὰ ε ,ὕ π᾿ τὴν , 7 μπὲ ποιὰ θὸ ας Οἱ πατέρες τε ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας 

Ξ Ε Ν Ν Ν 3, ΚΆσηΝΝ ΒΟῊΝ Τῷ Μὲ, ἐς καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸς ὠφελούμενοι ἔχομεν, 
ΖΑΙΩ͂, ὈΥ βοὶπρ ἰο ΔΓ ΗΕ Ξ ὦ ᾿ 2 Ε 

Βοῦοτο ἐμμον πνοτο μο- μὴ παρῶμεν, μηδ᾽ ἐπειχθέντες ἐν βραχεῖ 
51] ἃ, , Ἐν ᾿ “ ΄ δι το ΩΝ “ μορίῳ ἡμέρας περὶ πολλῶν σωμάτων καὶ 

ἐ χρημάτων καὶ πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν, ἀλλὰ καθ᾽ 
ε » Ξ κα , ᾿ ͵, 2 “ ἡσυχίαν. ἔξεστι δ᾽ ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ ἰσχύν. καὶ 

Ν ΙΝ 7 ων Ἁ “Ὁ 

“πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους πέμπετε μὲν περὶ τῆς ΠΠΙοτιδαίας, 
΄,ὕ Ν Ν Φ᾿ « ΄ 7 “- 

“ πέμπετε δὲ περὶ ὧν οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι, ἄλλως 
{ςς Ν ε ΄ Ε ᾽ “ ΄ - δ ἌνΝΝΝς Ἁ Χ το τε καὶ ἑτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι: ἐπὶ δὲ τὸν 
ςς ΞΕ, » ΄ ΄  « » » ᾽ “ 4. Δ διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον ὡς ἐπ᾽ ἀδικοῦντα ἰέναι. 
ἐς δ ᾳ θ δὲ ὡ λ “ ΄σ Ν 

παρασκευάζεσθε δὲ τὸν πόλεμον ἅμα. ταῦτα γὰρ καὶ 
- ἽΝ 

“ἐ κράτιστα βουλεύσεσθε καὶ τοῖς ἐναντίοις φοβερώτατα." 

83 

Χ4 
8 

Καὶ ὁ μὲν ᾿Αρχίδαμος τοιαῦτα εἶπε: παρελθὼν δὲ Σθενε- 6 
το λαΐδας τελευταῖος, εἷς τῶν ἐφόρων τότε ὧν, ἔλεξεν ἐν τοῖς 

Λακεδαιμονίοις ὧδε. 

ΤΧΧΧΥΙ. “ΤΟΥ͂Σ μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν 

“ ᾿Αθηναίων οὐ γιγνώσκω" ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ ἑαυτοὺς 
« Ἂ ΄-“ 5 ΄-“ ὑν Ψ χὃ ΄ Ν 

Βιποποιαίάας, οὔ οἵ Οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς οὐκ ἀδικοῦσι τοὺς 
{Π6 ϑρῃοσγῖ, γβρὶϊοβ ὉῪ ςς “ 7 ΄ Ν Ν ΄ 

Οο - ΡΟ ἀπι ἐ ας ημετεροὺς ξυμμάχους καὶ τὴν Πελοπόν 
ΠΑ ν ἢ Ρ “ Χ Χ ͵ 3 , 

ὅμι6 ἰργατίοθ κυδίαϊποὰ ἐς ψησον" Καίτοι εἰ πρὸς τοὺς Μηδους ἐγένοντο 
ὉΝ {πΠ6 211168 οἵ [,366- ᾿ τ " - ΚΡ ΧΟ ΣΥΝ σανι 

ἄσεπιοπ, ψ οὶ ε οου- “ ἀγαθοὶ τότε, πρὸς δ᾽ ἡμᾶς κακοὶ νῦν, διπλα- 
ΘΟΙΤΙΘα ΠΕΡ ΠΟΠΟᾺΓ 0 (ς ΄ ΄ 37 ΄ 5» σ » ᾿ » “ 

σιας ζημίας ἄξιοι εἰσιν, ὅτι ἀντ ἀγαθῶν ΤονθηρΘ ὈΓΚ 8 ἰηβίδης 

3 τ ἌἉ ε ΄ ἣν . ΄ 7 

ἀροϊαταίίοη οὔ νατ, ὡς κακοὶ γεγένηνται. ἡμεῖς δὲ ὁμοῖοι καὶ τότε 
(ς Ν ἴω » Ἀ ᾿ξ Ἂν ’ὔ, ΔΟ ΄- » 

25 “ καὶ νῦν ἐσμέν, καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἣν σωφρονῶμεν, οὐ 
’, ᾽ ᾽ὔ ΕῚ ΝΥ 7, ΄ . 

“ περιοψόμεθα ἀδικουμένους οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν" οἱ 

1. ταύτας] τάς τε ἃ.1. ταύτας τε 6. 2. ἃς] ἂν 4.1. ἡμῶν 1. 6. απηία καθ᾽ 
Πτίογαβ ἀπὰ5 νε] {γε5 ἀο]είαβ Ε, 8. τοὺς] οἴη. 1. τῆς] οῃ. Κ.1,.Ο.Ρ.ἅ.6.5.}.1. 
το. δὲ---ἐπ᾽] οἵῃ. Β.Ὲ.ΕΝΗ..».ἢ. δὲ---ἰέναι] οτῃ. Ρ. 12. γὰρ κράτιστα Β..Ε. 
Η.Ρ.. εἴ. 18. βουλεύεσθε Ο. φοβερώτερα οα. 14. ταῦτα 6. στενε- 
λαΐδας Κὶ. 15. ἐν] οτῃ. Ὁ. α. ΤΘΟΘΡΙ 6χ . ΒΒ... ΗΝ. ἢ μαθοηὶ Βοκὶς. Ηδδοκ. 
Ῥορρο. οε]ου. 18. ἑαυτοὺς πολλὰ ς.». 10. οὐκ] οἴῃ. Ὁ. 23. ἀντ᾽ 
ΟΠ]. 6. 24. καὶ τότε ὅμοιοι ἢ. καὶ ὅμοιοι τότε δ. δὲ ὁμοῖοι τότε. 25- ἢν 

εἰ Κα. ὁ. σωφρονοῦμεν ἘΚ. 26. οἱ δ᾽ ἘΞΚΟΝ. Ηδδοὶκ. Ῥορρο. (0611. ΒεΕΚΚ. 
οὐδ᾽ Ο.1. νυ]ρὸ οἵδ᾽, 
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ΒΡΑΕΤΑ. Α.6. 435. ΟἸγρ. 87. 1. 
ΕΩ ᾿ ᾿ς ΄ 

ἄλλοις μεν γὰρ χρη- 
’ » ᾿ Ν “ Ο ΦΙ.} Θι. ὦ δ, 7 

ματά ἐστι πολλὰ καὶ νῆες καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ ξύμμαχοι 
Ὰ » ’ὔ “ » ΄ὔ » ΝΥ ἃν Υ 

ἀγαθοὶ, οὗς οὐ παραδοτέα τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐστὶν, οὐδὲ δίκαις 

ςς ΕῚ Ε ΄ ’ “ ΄’΄ 

8“ δ᾽ οὐκέτι μέλλουσι κακῶς πάσχειν. 

Ἢ ΄ , Χ , ἷς » Χ ΄ 

καὶ λόγοις διακριτέα μὴ λόγῳ καὶ αὐτοὺς βλαπτομενους, 
3 Ν ’, ᾽ ΄ Ν Ν ΄ 

ἀλλὰ τιμωρητέα ἐν τάχει καὶ παντὶ σθένει. 
’ὔ ’ὔ Ν 

πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους μηδεὶς διδασκέτω, ἀλλὰ 
΄ ΄“ Χ , 

τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει πολὺν χρόνον βου- 
3 3 [ » ΄ 

λεύεσθαι. ψηφίζεσθε οὖν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἀξίως τῆς 
ἈΝ , ᾿ Ἔ Χ Ε] ΄ “-“ 

Σπάρτης τὸν πόλεμον, καὶ μήτε τοὺς ᾿Αθηναίους ἐᾶτε 

Ν ε « ΄ 

καὶ ὡς ἡμᾶς ὃ 

ς μείζους γίγνεσθαι, μήτε τοὺς ξυμμάχους καταπροδιδῶμεν, το 

ς ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας." 

ΤΧΧΧΥΊΤΙ. Τοιαῦτα δὲ λέξας ἐπεψήφιζεν αὐτὸς ἔφορος 
ΕΝ Ε] ᾿ 5 [2 ἴω ᾿ « Ἃ, “ 

“ὧν ἐς τὴν ἐκκλησίαν τῶν Λακεδαιμονίων. ὁ δὲ (κρίνουσι 

Ἐπ τ ΠΝ ἦς μὰ γὰρ βοῇ καὶ οὐ λυ κε) οὐκ ἔφη διαγιγνώσκειν 
Ρυΐ ο {η6 νοΐθ, ἃπᾶ 

{Π6 τηϑ]οῦν οὗ {Π6 

ἀνονοῃνν ἀδοίας ἰο ο αὐτοὺς φανερῶς ἀποδεικνυμένους τὴν γνώμην 
10 ΔΓ ᾿πητηραϊδίρ]γ. 

ἐς τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν “ ὅτῳ 
Ν “ 5 ΄, “ ,ὔ « 

ς μὲν ὑμῶν, ὠ Λακεδαιμόνιοι, δοκοῦσι λελύσθαι αἱ σπονδαὶ 
ς Ν ΓΚ) ΄ 5 ωὼ » Ψ » » σι Ν 7 ΕΣ] 

καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀδικεῖν, ἀναστήτω ἐς ἐκεῖνο τὸ χωρίον 

δείξας τι χωρίον αὐτοῖς, 
 ἐ 3» ’΄ Ἁ ΄ ΄Ὁ"Ἅ 

3." θάτερα. ἀναστάντες δὲ διέστησαν, καὶ πολλῷ πλείους 
᾽ ΄ - ΄ . ’ Ἂ 

4 ἐγένοντο οἷς ἐδόκουν αἱ σπονδαὶ λελύσθαι. προσκαλέσαντές 

2. πολλὰ] οπι. (.1.1Κ.1,.0.Ρ.6... 4. οὐδὲ] οὐ Κι. 
σασθαι... ἀδικουμένοις Ἐ, 8. ψηφίζεσθαι Ἐ.. 11. πρὸς ΑΞΒΙΕΕΗ.Υ. Ν. 
5.᾿. (ἀο6}}. Βεκκ. οὖ τποῖβ ἱποϊαβαπὶ ΡΟΡρο. κατὰ ἃ... (.(.ὔ οἱ νυ]ροὸ ἐπί. 
12. ταῦτα (ἃ. δὲ] οτα. Ο.(Ὁ. Δ4 414] εχ Α.Β.Ε ΒΗ ΓΝ ΟΟΡΟΝ. Ὁ.Ἀ. δὴ ο. δὲ 
Παθοηΐ Βοκκ. Ηδδοϊκ. Ρορρο. (ἀοβ]]οσ. 14. διαγινώσκειν Ν. 15. ποτέρα 
σα. Ι. ἘΣ 161: 18. ὑμῶν] οἵη. «.. λελύσθαι δοκοῦσιν ἴ.».Ἡ. 20. τι] τὸ 1. 
δὲ μὴ] μὴ δὲ Ἀ. οἵ ρκ. Ε᾿ 

6. προσήκει ἔ, βουλεύ- 

4. διακριτέα---βλαπτομένους} Διακριτέα {Ππο86 ὙὙηΟ ΟἸαπηουιγθα [ῸΣ ὑγὰῦ ὑγογα ΟΝ. 
Πανίηρ 16 Βα ΠΊ6 Πηθδηϊηρ ἃ8 διακρίνειν 
δεῖ, ἴῆ8. δοοιβαῖΐῖνα δᾶϑ6 [Ο]Π]ΟνγΒ. 88 τ 
ΤΠΘΓΘ ΡΟΥΘ ΤΘΆ]]ν π΄ ᾿ΠΠηϊζν τηοοί. 
δοὸ ὙΠ|. ὁ5, 3. ὡς οὔτε μισθοφορητέον 
εἴη ἄλλους. 1. 6. ὡς οὔτε δεοῖ ἄλλους 
μισθοφορεῖν. Οοτηρατο Μαίμῃ. ἅτ. τ. 
. 447.4. δοϊῖ, 612. οὔ8. 5. 

15. βουλόμενος---ὁρμῆσαι) Βδοδιιδ6 ἃ5 

1Π|6 ῬΟΡαΪΆΓ δἰ4θ οἵ ἴπ6 αυδβίϊοη, ἱπαϊ- 
νά τι15. τηϊσηῦ 6. αἴταϊα ἴο ἱποὰν [Π6 
οὐϊαπι οἵ ΟΡΘΠ]ν ορροβίηρ {π6 ροραϊαῦ 
νΒἢ. ὙΠ τοραγὰ ἴο {Π6 στοαῦ σοιιηο}] 
οἵ 188 Θραγίδηϑ, ἀπα ἴῃ Βαϊ Τοβρθοίβ 
πΠ6 ραγίαη. ροΟνθυπθηῦ τνὰ8 ἂῃ οἹΪ- 
ΒΆΤΟΥ, 566 ἴΠ6 ᾿ῦββαν αὖ [η6 πᾶ οὗ {Π6 
ΝΟ] πο. 

τὴν βοὴν ὁποτέρα μείζων, ἀλλὰ βουλόμενον 15 

ς Ὁ ᾿ ἣ - 5 3 ϑιὼ ἃ 

ὅτῳ δὲ μὴ δοκοῦσιν, ἐς τὰ ἐπὶ 20 
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Χ Ἂ “ σ 7 Ἂ᾽ “-“ » “ - 

τε τοὺς ξυμμάχους εἶπον ὅτι σφίσι μὲν δοκοῖεν ἀδικεῖν οἱ 
᾽ “ ΄ ἈΝ Ν Χ ΄ 

Αθηναῖοι, βούλεσθαι δὲ καὶ τοὺς πάντας ξυμμάχους παρα- 
7 “ 5 ΄σ σ ΄σ ’ὔ Ν 

καλέσαντες Ψῆφον ἐπαγαγεῖν, ὅπως κοινῇ βουλευσάμενοι τὸν 
, ΄“ Ὁ ΄σ - " 

πόλεμον ποιῶνται, ἢν δοκῇ. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ 5 
͵ 4 ΄σ ε 

οἴκου διαπραξάμενοι ταῦτα, καὶ οἱ ᾿Αθηναίων πρέσβεις 
-“ 39." [χά 5 , 

ὕστερον ἐφ ἅπερ ἦλθον χρηματίσαντες. 
-΄΄ “ ἊΝ Ἷ ΄- ἈΝ Ν 5 ᾿) » 

αὕτη τῆς ἐκκλησίας, τοῦ τὰς σπονδὰς λελύσθαι, ἐγένετο ἐν 

ἡ δὲ διαγνώμη 6 

΄ ’ὔ ΕΥΣ Ἂ ΄ ΄ 

τῷ τετάρτῳ ἔτει καὶ δεκάτῳ τῶν τριακοντουτίδων σπονδῶν 
“ δι᾿. 3 ΄, Ἂν Ν “ 

προκεχωρηκυιῶν, αἱ ἐγένοντο μετὰ τὰ Εβοϊκά. 
» « 

ΠΧΧΧΥΤΙΠ. Ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰς 
᾿ , Ν ΄ 53 ᾽ Ξ ᾿Ξ 

σπονδὰς λελύσθαι καὶ πολεμητέα εἶναι οὐ τοσοῦτον τῶν 
, , Ν , “ , 

ΤΠΟΙΤ ΓΘΔ] τηοξϊνο οὶ πα ξυμμάχων πεισθέντες τοις λογοις οσον φοβου- 

8 ἀτοδα οἵ {π6 ουϑῦ- 
ἊΣ μενοι 

Χ . , Χ 8. ὌᾺΝ “ 

τλναυας ξσυ ΤῊ ἘΠῚ Ντοον ᾿Ἀθγαίονς μή ἐπι μεῖζον ὅσην 

Ἔτι θῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Βιλλάδος 
« ’ὔ 7 5 ΄ Ν ΄“- ἤ 

ὑποχείρια ἤδη ὄντα. ἸΤ,ΧΧΧΙΧ. οἱ γὰρ ᾿Αθηναῖοι τρόπῳ 
΄ 53 τς Ε - 7 

Τμυοναϊάος ἐμοτοίονς Τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἷς ηὐξη- 
᾿πίουσιιρίβ Πἶθ ΠδΙτδ- θ » δὴ Μρὸ ᾽ 7, ᾽ ΡΥ 

{Π6 οτἱρβῖη Δ Πα ῬΓΟΞΤΟΒ5 

οἵ {πΠ6 ΑἰΠοπΐϑη ἀο- 

Τηϊηΐοη, ἴσοι {Π6 Ῥ6Γ- 

᾽ ,ὕ ᾽, Ἀ ν Γ αν ἸΟΥ͂Σ ἴ 

Εὐρώπης νικηθέντες καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ ὑπὸ 
ε ὦ Ν ε ΄ ΄“- ΄ 

Ἑλλήνων, καὶ οἱ καταφυγόντες αὐτῶν ταῖς 

1. δοκοῖεν ἀδικεῖν] δοκοῖ ἃ. δοκεῖν 6. 
εσθαι Ἐ.Ε. βουλεύεσθε Ἡ. 
8. ἐπάγειν Ὁ. 4. δοκεῖ Η. 
δι, τῷ] οἵη. σ. 
δεκάτῳ ἔτει. τριακοντίδων Ῥ.Ὁ. 
μητέα εἶναι] πολεμεῖν ἀθηναίοις Τ)ΊΟΠΥ8. Ρ. 834. 

6. χρηματίσαντες) ϑυϊάαβ ν. χρημα- 
τισάμενοι ὨϊῈ Ξ6Π0]. ΘΧΒΟΙΙΌΙΐ. πραγμα- 
τεύσασθαι Ἠδβγομΐο, πὸ πος ἴῃ ΙοοΟ. 
1)1οη. Ηδ]οαγη. ΧΙ. 28. ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ 
βήματος ΧΡΗΜΑΤΙΖΩΝ τε καὶ δικάζων 
τοῖς δεομένοις, οἱ 405. Αηΐ. ΨΠ1Π. 12. 2. 
Ἰ)ετηοβίῃ. ὁ δὲ τοῦτο ἐκ παντὸς τοῦ χρό- 
νου ἘΠΡΑΤΜΑΤΕΥΈΕΤΟ. ὙΥ͂Α55. 

12. φοβούμενοι τοὺς ᾿Αθηναίους Οοτι- 
ῬΆΓΘ σΠΔρΡ. 22, ἤ. 

17. ἐπειδὴ Μῆδοι κ. τ. λ. ΤῊ]Β ΒΚείοἢ 
οἵ 1Π6 αὔαῖτβ οἵ ατσθθοθ ἔγοτη ἴπ6 βίθερβ 
οἵ ϑιεβίοβ ἴο ἴπ6 θθριπηϊηρ οἵ {πὸ Ρεϊο- 
ῬΟΠΏΘβίδη ὙΨΆΓ, 18 ἃ ΤΘρ ΔΓ ΘΟ ΠΠΠΔΠΟῊ 

οἱ ἀθηναῖοι ἀδικεῖν Καὶ .α. 2. βουλεύ- 
ἄλλους ξυμμ. πάντας ἔ. πάντας οτη. ..Ὁ."Ρ.Ὁ. 

5. ἀθηναῖοι Ρ. 
ἔτει καὶ δεκάτῳ Α.Β.Ε}.ρ5.ἢ. ΒΕΚΚ. (0611. Ο.Ε... εὖ νυ]ρὸ καὶ 

9. εὐβοεικὰ ἃ. .ρ.ἢ. εὖ σοττ. Ἐ,, 

6. διάγνωσις ς.ἴ. γνώμη ἃ. 

11. πολε- 
18. ὑπὸ] οπι. 6. 

οὗ [π6 Πἰβίοτυ οἵ ΗἩθγοαούμβ ; δπα ςΌη- 
πθοΐβ ᾿πητηθα]Ἰίθ]ν νυ] ἢ {Π6 1218 ΟΠ αρίαΥ 
οἵ Ηϊβ Ἰαβῦ θοὺκ. ΤῸ [Ό]ΠΠ|ονν {Π6 ΠΙΒΙΟΥΥ 
ἴῃ ΘὨΤΟΠΟΙΪορίοα] ΟΥΘΥ, ἃ Τοδ6Υ, ΔΕΓΘΥ 
ΠπΙβΠϊησ Ηοτγοάοίιβ, Βῃου]α ἴα κΚ6 ἀρ 
ΤῊ ἀ1 465 αὖ {18 80.ἢ οΠπαρίοσ, δηά 
τοδα ἴο [Π6 ταῈἢ ᾿πο]αβῖνθ : Πα Βδου]α 
{Π6η ρὸ Ὀδοκ ἴο [Π6 24{ἢ, ἀπ τεαᾶ ὁῃ 
ἔγοτη ἴῃθηοδ ἴο ἴΠ6 ϑ8.ἢ πο] βῖνα; αἴθ υ 
νὨΙΟἢ. Π6 5ῃοι]α ρτγοσθϑα ἀἰγθοῦγν ἴο 1Π6 
ατα81ῃ. ΤΠδ ἀϊρστοββίοη αθουΐ Ῥαυβαηΐαβ 
ἀηα “ΓΠοιηϊβίοοϊθβ, ἔγοιη ομὰρ. 128 ἴο 
6. 1238 Ἰπο]υβῖνθ, ΒΥΠΟΏΤΟΠΙΖΟΒ ΜΠ 
ἜΒμᾶρρΡ. 95-Ο8 οὗ {Π6 ρξϑηβγαὶ βκθίς. 



104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. 6. 479. ΟἸνταρ. 75. 2. 
᾿ , , Ψ, 

οἷδπ Ἰαναδῖου ἰο ὁ Ψαυσὶν ἐς Μυκάλην διεφθάρησαν, Λεωτυχίδης 
Ῥερίπηΐηρ οἵ {π6 Ῥὸ- ᾿ Χ Ἐν 7ὔ “ 
Ἰοροπποίαα , μὲν ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων, οσπερ 

“-“ “ δ «ε 7 Ε ΄ 

(βαρ. 88.118) ἡγεῖτο τῶν ἐν ᾿ Μυκάλῃ ᾿λληνων, ἀπεχώρησεν 
8. Α. Ὁ. 479. ΕΟ ΤΡΗΣ ἐς ᾿ ἰξβ νὰ ᾿ 

ΟἸγχαρ. 76. ὃ. ἐπ οἰκου ἐχὼν τοὺς ἀπὸ ΠῈΕελοποννήσου ξυμ- 
΄ Ω͂ κ - ἐχενον 7 .- , 

μάχους, οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ ᾿Ιωνίας καὶ Ἑλλησπόντου 5 
,ὔ »Μ » , ᾽ Ν Ψ, « , 

ξύμμαχοι ἤδὴ ἀφεστηκοτες ἀπὸ βασιλέως υπομείναντες. 
Ἂν » , , » ἣ, Ν » ὩΝ 

Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μηδων ἐχόντων, καὶ επιχειμάσαντες 
- ἌΣ ΑΟΝΝ ᾽ ᾿ ΄“ ΄΄ Ν Ν “ 

εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβαρων, καὶ μετὰ τοῦτο 
, -» Ἁ , 

ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πολεις. 
Ν Ν Ἂς ᾿ » -“- ’ 

8 Ηο ἔτει τοίου πον ᾿Αθηναίων δὲ τὸ κοινὸν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βαρ- το 
1Π86 νγ8}}18. οἵ ΑὐΠθη8 τ 

“ ͵7ὔ “ ἴδ 

ψνότο τοῦιῖς αἴτογ μὸ βαροι ἐκ τῆς χώρας ἀπῆλθον, διεκομίζοντο 
ἀοῖοαί οἵ Μδγάοῃίιβ. 5.2 ν. ὦ ε , - Ν “ Ν 
ἀτα τὴ εὐθὺς ὅθεν ὑπεξζέθεντο παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ 

Χ “ Ν Χ ι΄ 3 “-“ 

τὴν περιοῦσαν κατασκευὴν, καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν 
ὡΝ Ν “ ἊΨ ΄-“ Ἂν , Ἂ 

παρεσκευαζοντο καὶ τὰ τείχη" τοῦ τε γὰρ περιβόλου βραχέα 
« ,ὔ Ν ΣῪ ς ω Ν Ν Ψ ΒΩ δ 

εἱστήκει, καὶ οἰκίαι αἱ μὲν πολλαὶ πεπτώκεσαν ὀλίγαι δειδ 
“Ὁ - ᾳ ον “-“ ΄-“ 

περιῆσαν, ἐν αἷς αὐτοὶ ἐσκήνησαν οἱ δυνατοὶ τῶν Ἱ]ερσῶν. 
ἤ λ ΄ Ἂν 7 δὰ ω 

ΧΟ. Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ, " ἜΝ 
Ν ο Ν 3 Ν “ Δ «ς ΄ ρττ ιν αΡ ,ὔ ϑάιϑια δ᾽ 

τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μὴτ᾽ ἐκείνους μὴτ ἄλλον 
΄ὔ - » Ὰ Ν ΄ὔ ἐροῦτ ν ΄, 3 

μηδένα τεῖχος ἔχοντα, τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐζοτρυ- 
͵ Ἐν -ι ΡΞ κ ΞΘ ἃ 

νόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος, ὃ 30 
Ν ᾽ « - Ν Υ 5 ον ΧΝ ΄ , 

πρὶν οὐχ ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν 
΄ » “7 5 Ν Χ ΄ . ἌΡ: Ν “ Ὑ, 

2γενομένην. ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω 
7, σ΄ “ ἐς ἴω ᾿ς 

Πελοποννήσου μᾶλλον ὅσοις ξυνειστήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ 

Ι. λεωτύχης 6. 2. ὥσπερ ΟΕ... 4. ἐν πελοποννήσῳ Ο.1.1Κ.0.6. οἱ ργ. Ὁ. 
5. τῆς ἰωνίας Ο.. 6. ἀφεστηκότος 6. ἀπὸ] τοῦ α.Κ.1,.0.Ρ.4.1. 8. ἐπιλι- 
πόντων (.ΚΚ.1,..0.}.8. 12. καὶ δηΐθ γυναῖκας οτη. (.1{.1..0.". 15. ἑστήκει 1. 
οἰκεῖαι ΒΗ. αἱ οπγ. ἘΝ. πεπτώκεσαν Δ. ΝΗ Ν.ρ.ἢ. Ῥορρο. (οΕ]]ου. 
Βεκκ. Ὁ. ρυ. ἃ. οὖ νυ]ρὸ ἐπεπτώκεσαν. τύ. ἐσκήνουν (ἃ.1,.0.Ῥ.8..ς.4.1. ἐσκή- 
νωσαν (᾽.6. 17. πρεσβείᾳ Α.ΒΙΝΉ ΚΚΟΝ.ρ.. πρεσβείαν (ὐ. ἐς πρεσβείαν Ε.α.1. εἰς 

πρεσβείαν «.8. 18. μήτε ν6] μήτ᾽ ΑΙ ΙΗ ΤΟΝΝ ἔρ.ἢ. Ῥορρο. 6ο6ε]]. 
Ο. ρμγ. ἃ. οὐ νυρο μήποτ᾽. Ῥοβὶ ἐκείνους ἢ παροὶ Εἰ. ἀτείχιστον γὰρ ᾧκουν οἵ 
λακεδαιμόνιοι τὴν πόλιν. μηδ᾽ Η. εὖ ργ. Ε 20. αὐτῶν) αὐτὸ ο. οπι. Υ͂. 
21. πρὶν Α.Β.ΟΙΙ ΕΟ ΗΟΝΝ. ο.6.ρ.ἢ. Ῥορρο. οο]]ου. ΒῈΚΚ. νυὶσο πρώην. 
23. ξυνειστήκει Α.Β.Ὁ. εἱστήκει (.1λ ΄ς.«.“106}1. ΒεἸκὶς. συνειστήκει ἃ. [ξυνἼει- 
στήκει ΡΟΡρο. συγκαθελεῖν 4. ξυγκαταβαλεῖν 1..0.}.6. 

23. ξυνειστήκει] ΒΘΙΚΙΚΟΓ ἀπά (ΔΌ]]ΟΥ Ῥυθίογα Ὁ]. τοααϊηρ. Βαῦ [π6 νγ8}18 οὗ 
τοα εἱστήκει, Ὑν Β10}} ῬΌΡΡΟ {πϊηΚ8 {Π6 ὑΟῺΒ ΤΠΔΥ ΡΓΟΡΘΙΥ 6. 514 ξυστῆναι, 



ἘΠΟΙΒΡΑΦΗΣ Ἂς 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. Ὁ. 478. ΟἸγτΩΡ. 75. 3. 

1 ΟἸΘῚ 10 

“ Χ 7 Ν Ν ΙΝ [4 “ 

σφῶν τοὺς περιβόλους, τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς 
͵ὔ ω » Χ 3 ἴέ « Ν ΄ 

γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς ᾿Αθηναίους, ὡς δὲ τοῦ βαρ- 
΄’ ᾽ 5 Ε ,ὔ 3 Δ Μ 35 Χ 5» ΄- Ἂ, 

βάρου, εἰ αὖθις ἐπέλθοι, οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ εχυροῦ ποθεν, 
“ ΄σ ΄“ “ « ΄“- ’ὔ , 

ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσθαι: τὴν τε [Ϊελοποόννησον 
“ 3, . Ἂ 53 2 Ἷ, ΄Ν » ΄ ΄ 

5 πᾶσιν ἔφασαν ἱκανὴν! εἶναι ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμὴν. οἱ 3 
᾽ ΄σ ͵7ὕ 7 δ Χ ΄ 

. δ᾽ ᾿Αθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνωμῃ τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους 
“ ᾿ ΄ ΄ “ ΄ τ » Χ 

ταῦτ᾽ εἰπόντας, ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ὡς αὑτοὺς 
, - ΄ 52 Χ 7, ἊΣ οῖε Χ » 

πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν, εὐθὺς ἀπήλλαξαν" ἑαυτὸν ὃ 
3 γιδ 3 ,ὔ «ε ΄’΄ « “ » Χ 

ἐκέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα ὁ Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν 
΄ Μ, ᾿ Ν ε “ ε , , Ν 

ιο Λακεδαίμονα, ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ 
» Ὅλ ᾽ ᾽ὔ δ 5» ω Ἁ, ΄ Ψ Ἂ Ν 

εὐθὺς ἐκπέμπειν, ἀλλ᾽ ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ 
“-“ ς ΩΝ ΕΝ σ“ ’ 3 -“ Ξ᾿ 

τεῖχος ἱκανὸν ἀρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιο- 

τάτου ὕψους" ζειν δὲ πά νδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλ Ἵ ους" τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει 
Ν » Ν ἣν ΄ Ν ΄σ Ψ ΄ 507 

καὶ αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας, φειδομένους μῆτε ἰδίου 
“4 7, » Ἁ) “ 3 7, » » Χ 

15 μὴτε δημοσίου οἰκοδομήματος ὅθεν τις ὠφέλεια ἐσται ἐς τὸ 
ΕΣ 3 Ν ΄-“ ᾽ὔ’ ἣν « Αγ ΄- ΄ὔ 

ἔργον, ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα. καὶ ὁ μὲν ταῦτα διδάξας, 4 
Ν «ες ἊΝ 5 “ “ὐον ᾽ ΄“ Ψ “ Ν » 

καὶ ὑπειπὼν τάλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράζοι, ᾧχετο. καὶ ἐς 5 
Ἂ γ, Ν 3 , Χ Ἀ ἈΝ Ν 

τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῇει πρὸς τὰς ἀρχᾶς, ἀλλὰ 
“ ΕῚ « , ΝΣ δ) “ 

διῆγε καὶ προὐφασίζετο. καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν 6 

τις τὸ] τὸν Κ. 4. ὀχυροῦ Κι. α.6. 4. ὥσπερ ἐκ τῶν θ. νῦν α. ἘΣ ἱκανὴν 
εἶναι ἀ. τε καὶ ἀ. Α.Β.Β. ἃ. ΗΝ. «ἢρ. Ρορρο. (06]1. ΒοΚκΙς. ΟἹ οἵ νυἱ]ἱρῸ ἀ. τε καὶ 
ἀ. ἱκανὴν εἶναι. 6. μὲν] οἵη. Θ. 1: ὡς] ἐ ἐς Καὶ... 8. αὐτὸν Εὶ, . ὁ] οτῃ. 
Ο.Κ.,..0.Ρ.4.6. ἘΠῚ τὸ τεῖχος ἱκανὸν Α.Β.0.8.8.6.Η.}..0.Ρ.Ο.Ὺ ο...Ἐρ- 
Ηδδοκ. Ῥορρο. (611. ΒοΚΙς. νυ]ρὸ ἱκανὸν τὸ τεῖχος. 12. ἄρωσιν ΒεκΙκ. νυ]ρσὸ 
αἴρωσιν. 15. ὠφελία Βεκῖκ. τύ. καθαιροῦντες ΒΕ. πάντα] ταῦτα γρ. Ὦ. 
17. τάλλα Α.Β. Βεκκ. τἄλλα ΒΗ ΚΟΝν ἔρ. νυὶροὸ τὰ ἄλλα. πράξει ς.α.1. 
1ὃ. πρὸς] ἐς 1. 10. προεφασίζετο ΚΗ. προφασίζετο Ε. προυφασίζετο Βεκκ. 

1. 6. “10 βίαπα οὐ πο] ἰορϑίμοσγ,᾽" “10 
“ς οχὶϑῦ ὉΠΓΙΙΠΘα,᾽)" Αἰ τηθηΠοη Πα 
7αβῦύ Ῥθθὴ τηδᾶβ οἵ {Π6 νν8}}] οὗ ΑΥΠ6η8, 
οὗ γῇ] ΟἾΪΥ ΒΟ0ΠῚ6 Ραγίβ ψΈσθ ἰεῖζ 
βίδπηρ, 580 {Πα΄ {Π6 περίβολος οὐ 6π- 
ΟἸοβαγα οὗ [Π6 νν8]}}] νγὰβ ποῦ σοιηρ]θίθ ΟΥΓ 
ΠΟΠΓΙΏ ΠΟΙ, 1. 6. οὐ ξυνέστη. 

Ι. τὸ μὲν βουλόμενον τῆς γνώμης] 1. 6. 
τὴν βούλησιν. (ἰοπηρατα 1Π]. το, 1. ΥἹ. 
24.2. 11.68,1. Μείῃϊς ατ. τ. δ. 570. 
“61, 446. γ. ἀμ {πὸ ποίβ οἡ ππογα. 1. 
0.1. 

12. ἄρωσιν] ΒΕΚΚΕΥ τοαάβ ἄρωσιν, ἴῃ 
{Π6 δογὶβί, ἰηβίβαα οἵ αἴρωσιν : Ὀδοαιιξ6 

ἕως ἂν αἴρωσιν ὁοαππού ΒΙρην, ““ ὉΠΠ] 
“(δον Βῃου]α Πᾶνα χγαϊβθα.᾽" [0 πᾶν 
ΒΙρΏΙΪΥ, “8}} 1π6 ὥπηθ {πᾶ {ΠοῪ ΕΓ 
“ς γαϊβιηρ,᾽ ας {Πθη μέχρι τοσούτου 
ΒΘΘΙῚΒ [0 6 1688 81 {4016 [Π8π πάντα 
τὸν χρόνον. Ι μαν {πεγοίοτο δαορίθα 
ΒΘΚΙΚου 5 ΘΟΙΓΘΟΙΟΉ. 

ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους) ““ΤῊΘ 
“ἐ Ἰουνϑδί ποῖσῃς {παὐ νου] Θπα 18 ον 
““ τρ ἀοἴθηα {πο πΊβοῖν β ἢ δαναηίαρο:ἢ 
κεαμ6. Ποῖρθῦ ΒΟ. τνᾶδ ὈΔΓΘΙΥῪ Πθοθβ- 
ἐς ΒΑΤῪ ;᾿ 1. 6. 1658 ὕπδπ ψΒ]Οἢ νου] ὃ 6 
ὙΥΠΟΙ]Υ τ156]688. 



1(6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΗΕΝ5. Α. Ο. 478. ΟἸντΡ. 75. 3. 
΄, 5, σ » » ’, ἀφ ἃ; Ν Ε Ἀ ν 

τέλει οντων ὁ τι οὐκ επέβρχέεται ἐστι ΤῸ Κοίνον, ἐφὴη τους ξυμ- 

΄ » ΄, » Ὗ ἮΞ " 3: εἰ τ « 
πρέσβεις ανάμενειν, ασχολιᾶς οὁε τινος Ουὐσῆς αυτοὺυς υὅπο- 

λειφθῆναι, προσδέχεσθαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν 
« 7 ᾿, 

ὡς οὔπω πάρεισιν. ΧΟΙ͂. οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστο- 
΄σ “ “ Ά ΓΑ 

κλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων 5 
κ κ ἢ “ 7, ,ὔ ΝΟ Ἂν “ 

καὶ σαφῶς κατηγορούντων οτι τειχίζεταί τε καὶ ἤδη ὕψος 
΄ ᾽ 3 σ΄“ μὴ » “ ον Γἕ » ΄- 

2 λαμβάνει, οὐκ εἶχον ὁπως χρὴ ἀπιστῆσαι. γνους δὲ ἐκεῖνος 

κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι, ἢ πέμψαι 
΄“ » ΄ " “ Ά, Ν “ » “ 

σφῶν αὐτῶν ἄνδρας οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀπαγγελοῦσι 

8σκεψάμενοι. 
ΕΣ ΄ὔ 53 Ν Ν » ω - 

ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ περὶ αὐτῶν ὁ Θεμι- τ- 
΄“ ΄ ἊΨ . Ν « 

στοκλῆς τοῖς ᾿Αθηναίοις κρύφα πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα 
᾽ ΞῊ “ Ἀ Ἂς » ΄ ν Ἃ » Ἀ ΄, 

ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν 

Ι. πρέσβεις Ὁ. 2. ὑποληφθῆναι Ε. 
χίζει τε ἤδη καὶ ἃ. 
σφῶν αὐτῶν πέμψαι Κ. ο. εἴτινες Ο. 

ὕψος οοττ. (ἡ : πέρας Κ.1,.0.Ρ.6.α.1. 
6. τει- 

8. αὐτοὺς] οπι. ἃ.1. 
πιστῶς] πως Ὁ. 

4. μὲν] οπι. 1,..0.}.6.}.ἅ. 

χρηστοὶ] πιστοὶ Κα.1. 
ἀπαγγελοῦσι Α.ΒΟΙΕΕΗΟΝΟΝ ἢἔρ. Ῥορρο. (0611. Βεκκ. ϑυι4αβ ἴῃ παράγεσθαι. 
Ο.α. εἴ νυ]ρὸ ἀναγγελοῦσι. 

1. ὅ τι οὐκ] ΑἸΙ αι [ογίαββο διότι 
ΒΟΥ ΘΓΘ Ὠἷς τη], ααΐ δι᾽, ὅ, τι : αὖ ΘρῸ 
ὨΪΏ1]Ο πηΔΡῚ5 ᾿ἰδίπα ὅτι βιιβρθούππη μαΌ60, 
4ΌΔΓΩ ΤΠΟΧ ὡς, ἴῃ 8 θαυμάζειν ὡς οὔπω 
πάρεισιν. ΘΤΕΈΡΗ. Ὅτι ΡΓῸ διότι ΘἰἸα 
1 ἸηςοΥτοσαίοΠ6 ῬΟΠΪ, ἀπάτπιπὶ οχ Ηο- 
τηθτο, Ἠδγοάοίΐο, Αὐϊβίορμαπθ, 8] 115 6116 
δἀποίατγιιηξ ΜΙΓΙ ἀοοί!. (ὨἸ ΟῚ [ΔΠΊΘΠ 
Ῥοΐεβέ, ΟἿΣ ἰδπὶ ἸΠΟΟΠβίδηϊου τη060 ὅτι, 
τη060 ὅ, τι Βου!ραίαγ. Ηοτγοαοί. 1. 47. 1. 
᾿Ἐπειρωτέοντας ὅ, τι ποιέων τυγχάνοι ὁ 
Λυδῶν βασιλεὺς Κροῖσος. ἸὈ]α. 111, 2. 
Εἴρετο προτέρη ὅτι μιν οὕτω προθύμως 
ἽὝΔἌρπαγος μετεπέμψατο. ἘΠ 515 Βξ6 08 
δρυα 1105. ὅ'.ῃο]. Αὐβίορῃ. δὰ Δἴ εβρ. 
ν. 22. 5ΟΓ 0 1η ὅ, τε ΡΓῸ αυᾶτο, ἀθιιη- 
ἀγα ὃ, ᾿Αττικῶς, π6ς ἃ] 11ἃ 6586, 4 δι 
τί. Τί δυΐθηῃ αἸοϊταΓ ΡΘῚ 6] ρβὶη τοῦ 
διὰ, φιϊαι, Ἰὰ Θϑί, ργορίου. φιῖα. Ἰίαηιϊια 
6Χ ἢΠΠΠπ|8 βθηΐθηΐα, απ Πᾶης βιρηῆς- 
ΟΔΙΟΠΘ ΠῚ Παθοῖ, ΒΟΠΊΡΘΥ ΒΟ ΘΠ πὴ οβῦ 
ὅ, τι. Διῆγε 'Ποτη. Μαρβίοσ, ᾿η διάγω 
δχροηϊξ ἐβράδυνε. ᾿ΠίοΓΡΓΘΒ. ΠΟ τηδ]θ, 
γϑηι ἱγαἠοναί. Μιᾶ. δ'ιαἸα, ἴῃ διάγειν οἵ 
διῆγε. Θυώ πὶς ὅο ΠΟ]. 46 εἰρη βοαίομθ 
νοΥθοσιτὴ παρελθεῖν οἱ ἐπελθεῖν 50 ΓΙ], 
δἴίαιῃ ἀρ. {Π|ρίαη. «ὦ 1)οπηοβίῃ. περὶ τῶν 
ἐν Χερρονήσω Ὁ. 58. εὖ δυι!Πάάτῃ ἴῃ παρεὰ- 

11. κρύφα τοῖς ἀθηναίοις ἢ. 

θεῖν Ἰερτιηίαγ. ϑ'ε4 νἱᾶ. Πϊο ϑίθρῃ. δᾶ 
ΠΟ]. δ4 ἃ. συθθ ΒΌΡΓ. δα σᾶρ. 73, 1- 
δαποίαπίατ. ΠυκΚ. [Ὁ 15 ΝΕΓΥ ΘΑΒΥ͂ ἴο 58Υ͂ 
{Παΐ ὅ τι 15 Ραΐ [ὉΓ διότι, γεῖ Δ ΠοῸρἢ 
10 τηϊρῃξ 6 σοοά ΕἸρΡΊΒη ἴο δβκ, 
““ Ἄ͵ αῦ {Π15 γγὰβ ἀοπο γον 10 νου] 
ποῦ Ρ6 ΕρΊΒἢ (0 δ8κ, “Υ̓Βαΐ {}185 
“γνὰ8 ἀοπ6 ὃ" Βιαΐ ὅ τι 18 φιοά ; ἀπὰ 
νοι] Ὀ6 Ὀεβύ ἐγαπηβ]αίθα ἰὴ ἘΣ ΠΡΊ5ἢ, 
“ὙΦ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 56 τὴ αδοιέ ἠδ 
“ἐ πο σοηυϊηᾳ Ὀδίουθ {πΠ6 ρονθγηιηθηΐ,᾽ 
ΟΥ̓́, “88 ἴ0 δ]5. ποῖ σοτηϊηρ' :᾿ ΠΙΈΘΓΆ]]Υ, 
“ἈΝ ΉΡη ΔΥ ΟΠ6. ἀββᾶ Ὠϊη α5 ἐὸ ἐλπαΐ 
““ Ἣρ οδτηθ ποῦ Ὀϑίοσθ {Π6 σονθυῃπηθηΐ. 
10 15 πὸ ΨψόοΠαοΥ {Παΐ, ἃ5 ΤΌΚΟΥ ΓΘΙΠΔΥΚΒ, 
ἴπ6 βᾶτηῆθ ψΟσὰ βῃου]α θ6 βοπιθί τη 68 
υυτϊ θη ὅτι, ἃ Πα] ΒΟΙΠ ΘΕ Πη68 ὅ, τι, ἴῸΓ 88 
ΤΙ πᾶν Ουβουνϑα Ὀοίογο, 16 νγαὰβ ΟἡΪυ [Π6 
ῬΓδοῦοΘ οὗ ἃ Ἰαΐεσ ἀρ ἰο αἰβεϊηρτ 8} 
ΑἸ Ἔγθηῦ Βθη868 οἵ {Π6 βᾶτηθ ψοτσὰ ὈΥ͂ 
αἸΠ σθηΐ δοοθηΐβ, Οὐ αἰ υθηΐ τηοθ8 οὗ 
ΤΙ Πρ ; ἀπα νΠΘΓΟ {Π6 ὕννο 56 η8685 ΤΠ 
80 ΤππΠΠΟἢ ἰηΐοΟ Ο6. ΔΠΟΙΠΘΥ, 48 ἴῃ [86 
οα86 οἵ ὅτε ἀπα ὅ τι, 1ὕ 18. ποῦ βίσδηρθ ἴξ 
16 ρ,ΑΙΠΠΙΓΊΔ 8. ΒοΟΙηρίτηθα ἀουθίοα 
ὙγΠ 10 ἢ. ΤΠ ΠΠΘΙ Οὗ νυ] ηρ {ΠΥ οπρὩΐ (0 
[ο]]ονν. 



΄ 

ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Ἁ. 1. οι. 
ΑΤΗΕΝΞΒ, 

ΤῸ] 

Α. 6. 478. ΟἸΣταρ, 75. 3. 
- εἰ Ε) ἈΓ ν Ἂ δ 5 γὲν ε ᾽ὕ 

κομισθῶσιν' ἤδη γὰρ καὶ ἧκον αὐτῷ οἱ ζξυμπρέσβεις, 
Β ΄, ΄ ς ᾿ κι ,ὔ «ς ΄ 

Αββρώνιχος τε ὁ Λυσικλέους καὶ ᾿Αριστείδης ὁ Λυσιμάχου, 
» ΄ 2 . “ Ν ΄σ 5 ΄σ Ἂν ν ΄ 

ἀγγέλλοντες ἐχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ 
Λὦ ὃ ΄ ω « ΄ “ ᾿ ’ » ,ὔ » “ 

ακεδαιμονιοι σφᾶς, ὅποτε σαφῶς ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν. 
“ 5 “ Χ Ἁ χ ᾽ ΄, - 

5 οἵ τε οὖν ᾿Αθηναῖοι τοὺς πρέσβεις ὡσπερ ἐπεσταλὴ κατεῖχον, 4 
Ν “ » ΝΥ ΄ ων 

καὶ Θεμιστοκλῆς ἐπελθὼν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐνταῦθα δὴ 
“ 3 “ « ᾿, ΄ “ 7, ΕΣ “ 

φανερῶς εἶπεν, ὅτι ἡ μὲν πόλις σφῶν τετείχισται ἡδὴ ὥστε 
« Ἂ, 3 ’ Χ 5 ΄σ 3 ,ὔ , 

ἱκανὴ εἶναι σώζειν τοὺς ἐνοικοῦντας, εἰ δέ τι βούλονται 
ὃ ΄ ΩΝ [ , , ἣ “- [ 

Λακεδαιμόνιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρὰ σφᾶς, ὡς 
Ἂ: ΝΝ ἊΝ ἣν; ’ 7 ΄ 

τοπρὸς διαγιγνώσκοντας τὸ λοιπὸν ἰέναι τά τε σφίσιν αὐτοῖς 
,ὔ Ν Ν Υ͂ ΄ ν , “ 5. " » ΄“ 

ξύμφορα καὶ τὰ κοινά. τὴν τε γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ὅ 
ΕΣ 5 ἈΦ Ν ΄ » ΄ 5 » ,ὔ "ἷ 

ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων εφασαν 
7: ΄“ Ν “ 53 Ψ 3 ΄ ΄, 

γνόντες τολμῆσαι, καὶ ὅσα αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεύεσθαι, 
» ΧΝ “ 4 ἴδ “-“ 53 ΄ Ν “- 

οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι. δοκεῖν οὖν σφίσι καὶ νῦν 6 
ΕΣ 53 Χ ε κ ᾿ ἘΞ 7 7 ἮΝ 

τ5 ἄμεινον εἶναι τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος ἐχειν, καὶ ἰδίᾳ τοῖς 
,ὔ ΩΝ 5 ἊΝ ’ ’ὔ 5 ͵ὕ 

πολίταις καὶ ἐς τοὺς πάντας ξυμμάχους ὠφελιμώτερον 
27 - » “: ΘΝ 3 53 Ν, » Ἂς » ’, ΄ 

ἐσεσθαι οὐ γὰρ οἷον τ᾽ εἰναι μὴ ἀπὸ αντιπάλου παρασκευὴς 
ει. Ἀ νυ) » Ν Ν ΄ Ἀ ΄ 3 
ομοιον τι ἢ ἰσὸν ἐφ ΤΟ Κοίνον βουλεύεσθαι. ἢ πάντας οὐνΊ 

2. ἁβρώνιχός Α.Β. ΒΕΚΚ. ἀβρώνιχός Ἐ.ΕΗ. ἀβρώνυχός ἅ.Θ. ἀκρώνιχός 6. 
ἁβρώνυχός Ῥορρο. δυΐρο, εἰ Ηετοάοῦ. ΝἼΠ). 21. ἀβρώνυχός. 5684 10] οοά. ΡῬατ]8. 
εὖ 411 παθεθηΐ ἀβρώνιχός. 5. οὖν] οτι. Ρ. ἐπεστάλκει ἃΒᾷκ« ἐπεστάλει α. 
6. Ατεου]ατη απίθ Θεμιστοκλῆς ΟἸΩΪΒΙ αὐ Α.Β. ΕΗ ΟΝ. ς ἢρ.ἢ. οτα. ΒΈκκ. (0ε]]. 
τη 615 ᾿πο] 810 ΡΟρΡΡο. δὴ] οἵη. σα. η. σφῶν] αὐτῶν (.α.1.Κ.1..0.Ρ.0. 
8. Ῥοβί ἐνοικοῦντας Ο.(. Βαρεπί ἐν αὐτῇ. οταϊδὶ αὐτὰ .Β.ΕΕΉΝΟΝ.ς ἔρ.Ἡ. οπι. 
Βεκκ. Ρορρο. (ε]]. 0: ἢ] ὁχπ. Ν. καὶ ν.. πρεσβεύοντες (ὐ. πρεσβεύ- 
οντας 8. 1ο. πρὸς διαγ.] προδιαγ. Β.Κ.Ρ.1.1. ἱέναι Ἐ᾿. 11. ξυμφέροντα 
στ: 0: 12. ἐς] οἵη. ΚΝ. ἐμβῆναι’. ἄνευ] ἔξω 1,.0.Ρ. 12. αὖ] 
ἂν 1. 14. οὐδὲν [. ὕστερον Α.Β.ΟΙΕΙΚ ς.ἢ... γνώμῃ φανῆναι 
οοττ. ἃ. φανῆναι] δοῦναι Κ. δοκεῖ 1,..0.Ρ. 15. αὐτῶν νε] αὑτῶν 1,.0.}.Ὁ.. 
τοὺς πολίτας Ε', 1. ἕπεσθαι ἴ. μὴ ἀντιπ. παρασκ. οὔσης ἃ. 

13. ὅσα αὖ---βουλείεσθαι) ΤΠ 1π8η]- 
να τηοοαᾶ 18 ποῦ πηξγθα ΘΠ] πιβθα ἴῃ 
Ἰδηρστιασα Ραΐ ἱπαϊγθοῦν ᾿πίο [Π6 τηουτῃ 
οἵ Δἃποΐῖπου ρϑύβοῃ. 16 νυ ἔφασαν 
τηιιβὲ θ6 τερϑαϊθβά. ὅ0 ἀρδίη, [1. 102, 7. 
λέγεται δὲ καὶ ᾿Αλκμαίωνι, ὅτε δὴ ἀλᾶσθαι 
αὐτὸν κ. τ. Δ. 1. 6. ὅτε δὴ ἀλᾶσθαι αὐτὸν 
λέγεται. 

τό. ἐς τοὺς πάντας ξυμμάχους--βου- 

λεύεσθαι] ““Απᾶα ἴον [πὸ σοτητηοη ἱπίθγθβῦ 
“ς οὗ {Π6 811165 1 σνοῦ]α 6 τποῦ δχρθ- 
“ς ἀἸρηΐ : ἴ0Γ πὸ ὁΠ6 σου] βηΐθυ ΠΘΑΓΏΪΥ 
““ Ἰηῖο [Π6 οοιη86185 οὗ ἃ σοῃ βου οΥ 
ἐς ἨΏ]685 Π6 Πδα 85 πηποἢ αἵ βίακθ ἃ8 [Π6 
«ς ΟΙΠΟΙ τηϑιηθοῦβ οἵ ἴ{. Οὐοτηρατγθ {Π. 
44, 4. οὐ γὰρ οἷόν τε ἴσον τι ἢ δίκαιον 
βουλεύεσθαι οἱ ἂν μὴ καὶ παῖδας ἐκ τοῦ 
ὁμοίου παραβαλλόμενοι κινδυνεύωσιν. 



108 

ἈΑΤΉΈΕΝΕ, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

Α. 6. 478. ΟἸνΡ. 75. 3. 

Ε] ᾽ὔ »᾽ “ “- Ω Ν ᾽’ ,, 3 “ 

ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι ξυμμαχεῖν, ἢ καὶ τάδε νομίζειν ὀρθῶς 
»Μ 

εἐχέιν. ΧΟΙ͂Ι. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν μὲν 
ν ᾽ » “-“ “ . , »ῸΧΝ Ν ϑι τς ’ὔ 

φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς ᾿Αθηναίοις (οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κωλύμῃ 

χλλὰ ῤ σει δὴθ Ὁ Ὁ ἐπρεσβεύσαντο ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δῆθεν τῷ κοινῷ ἐπρεσβεύσαντο, 
“ Ἀ ᾿ ΄“ ΕΥ ᾽ -“- ͵ Ἀ Χ » Ἂ, 

ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς ὄντες ἐν τῷ τότε διὰ τὴν ἐς τὸν 5 

Μῆδον προθυμίαν τὰ μάλιστα 
ω δ΄ κα “ Ζ' 

αὐτοῖς ἐτυγχανον). τῆς μέντοι 
΄ Μ “ ,ὔ 

2 βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως ἤχθοντο. οἵ τε πρέσβεις 
« “ » Ε , 

ἑκατέρων ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου ἀνεπικλήτως. 
“ ΄ « - Ν ᾿ » δ) 

ΧΟΙΠΙΙ. Τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ Αθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν 

2 

3 

4 

ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. καὶ δήλη ἡ 
{ { 

Ἀπᾶ 8130 ον ῬΊγεριιβ 

να 8 Του ρα, ἀπᾶ {πὸ 

ΠΑΥΥ τηϑαρ {Π6 ῥγΐη- 

ΟἿΡΑ] ομ]θοῖ οὗ ῬαΌ]1ς 

δἰέθπίίοη --- θοίἢ 86- 

ΘΟΓαΪΠρ' ἰο 1Πη6 δᾶνϊοθ 

οἵ ΤΗΘΙηϊβίοο ο8. ᾽ “ 
ει βγασ μενοι ἐγκατελέγησαν. 

" ,ὔ " Ν “ » Ἂς ἉΨ 

οἰκοδομία ετι και νυν ἐστιν οτι 

Ν Ν 3 Ψ - « Ν ᾽, 

κατὰ σπουδὴν ἐγένετο" οἱ γὰρ θεμέλιοι παν- 
, ᾿ ςε [ἃ Ν » ᾽ 

τΤοιων λίθων ὑυὑποκείνται και οὐ ξυνειργασμένων 

Ε ἐ Ε 3 « ΄“ ἐς ,ὔ 

ἐστιν ἡ, αλλ ὡς ἐκαστοὶ ποτε προσέφερον, 
“ ΓΎΨΑΝ Υ̓, Ν ᾿ 

πολλαί τε στῆλαι ἀπὸ σημάτων καὶ λίθοι 

μείζων γὰρ ὁ 
“ » “ Ζ ΄ , 

περίβολος πανταχῇ ἐξήχθη τῆς πόλεως, καὶ διὰ τοῦτο πάντα 
ε , “ » 

ὁμοίως κινοῦντες ἠπείγοντο. 
ἈΠ ἰῷ “ 5» 

λοιπὰ ὃ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομε 

32, ο ᾿ς -“ ΄ Π 

ἐπεισε δὲ καὶ τοῦ [Πειραΐως τὰ 
΄ « “ 3 “-“ [ 

ιν (ὑπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ πρότερον 
5 Ἂς, “ » ΄ ΕΣ “- - 9 5 Ν » , Φ 

ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ᾿Αθηναίους ἠρζε), 
͵ ’, ͵ὔ Ν 5 ᾿ν Ε ΄- » 

νομίζων τό τε χωρίον καλὸν εἶναι, λιμένας ἔχον τρεῖς αὐτο- 
΄σ Ἂ Ἅ ’ ᾽’ὔ ᾽ὔ 

φυεῖς, καὶ αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν ἐς 

τ: ξυμμαχεῖν] χεῖν δ. 5. δὲ] οτῃ. Κ'. 
ἱβ 

ἢ πρὸς «.ἴ, 6. Μῆδον] δῆμον 
τὰ 5απηρϑὶ ἃὉ ΑΒΘ. ΗΚΟΠΙΝΟΟΡΟΝ .ς.6.ἢ.6...... παῦθηῦ ΒΕΚΙ.. 

Ῥορρο. 6ο6ε]]. τ): 
13. ἀλλ᾽ ὡς] ἄλλως Ο. 
πάντανγ. 17. ἐκίνουν Ῥ.Ω. 
20. ἔχων Τὰ. 

ἕκαστον σ. Θ. 

4. δῆθεν) ““Α8 (Πογ 56]4.᾽ ΤῊΪβ ννοσὰ 
18 πδθ ννῆθη {Π6 τσὶ ΓοΓ 18 δίατηρ᾽ {Π6 
ἀδοϊαγα 08. ΟΥ νον Βϑη πηθηΐβ οὗ 
ΟΥΠΘΙ ῬΘΙΒΟΠΒ; Δη6Π νν]565 ἴο στϑηλϊηα 
{Π6 τϑαθν (Παΐ ἢ6 οθ5 ποῖ νοις [ῸΓ 
{Π6ῚΓ Β᾽ Ποοσῖν, θὰ τη γον τορθαΐβ νυ Παΐ 
{Π6Υ {ΠΘπΊβοῖν 8 Ῥτοβθββθα τὸ 6 ἔτιιθ. 

τῷ κοινῷ ἢ ὑ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. Ὡς Πο]ϊαβέ. 

Οοιηραγο Μαιμία, ατ. αν. δ. 487. δηᾶ 
1ηΠ6 ΘΧΑΠΊΡ]68. ἴμογθ βίαϊθα, ὔΟἾΠῸΓ5 
τᾶ {Π6 τνογὰβ τῷ κοινῷ ἀορθηα ὁ 
παραινέσει, ἴπ6 ν6γ0Ὰ] βιιθβία εν ρὸ- 

ἁμαρτόντες γρ- Ω. 

ἠπείγοντο] ἱ ὑπήγοντο 6. 

9. οἱ] οπι. Ο.Κ.1..0.Ρ.Θ.ἃ.0. 
15. ἐκκατελέγ Ἰσαν κ. τό. ὁμοίως 

ὁ θεμιστ. τὰ λοιπὰ. 

νογηΪ Πρ, [Π6 οα88 οἵ 18 κυ : “Τὸ ρἷνθ 
“ ΘΟΙΠΒ6] [0 ΓΠ6ῚΓ βαίο.᾽ 
21. αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους Κ.τ. λ. 7 

“Π θῖν Παν]ηρ ὈΘοΟΙη8 ἃ αν] ΡΘΟρ]8 
“νου Ὀ8 ἃ δτθαΐ ἐμιεὶρ τοννασ 8 {Π6ῚΓ 
“ἢ ΔΟΘΌΪΙ Ωρ ῬΟνγΘΓ." [Πΐογα]]ν, “ {μον 
“γ Πανίηρ ὈΘΟΟΠΊΘ. ἃ Ὡᾶνδ] ρθΟρ]β.᾽ 
ΤῊΘ αἀοοῦνο Δα ΡῬΑΥΟΙΡΙ6 ἴοτπὶ ἃ 
ΤΊΟΓΘ ἱπηρογαηΐ ρᾶτὺ οἵ 1η6 δι θ]θοῖ Πα 
{Π6 Ῥγοποῖῃ δα δίδηϊινο; ἃ8. 1 {Π086 
Ἰατη. ΘΧΡΓΘΒΒΟηΒ. νηΘΤΘ {Π6 Ράββῖνθ 
ῬΑΓΕΓΟΙΡῚΘ. ργθοθοβ Π6 βιθδίαηθινα νὰ 

Ιο 



ΞΡ ΝΙΝ ΦΘΕΙΣ ΑἸ ΥἸΕ 5: ΟἿ. 
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τὸ κτήσασθαι δύναμιν" τῆς γὰρ δὴ θαλάσσης πρῶτος ἐτόλ- 
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5» ω «ς ᾽ ’ὔ » ὯΝ - Ἂ 3 δὴ »ὴχλ 

μησεν εἰπεῖν ὡς ἀνθεκτέα ἐστὶ, καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς ξυγ- 
7 Ν. » 4 “ 5 “ ,ὔ Ν ΄ 

κατεσκεύαζε. καὶ ῳφκοδόμησαν τῇ ἐκείνου γνώμῃ τὸ πάχος ὅ 
“ Ἅ) σ“ “- 35, πον τς ἡ δὴ 5 Ν Ἂν “ ΄ 

τοῦ τείχους ὅπερ νῦν ἐτι δῆλον ἐστι περὶ τὸν [Πειραιᾶ δύο 
ἧς 7 Χ 5 “ » Ἂν Ν 

5γὰρ ἅμαζαι ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίθους ἐπῆγον. ἐντὸς δὲ 
ΒΕ ΄’ ΕΣ ΧΝ 53 » ἣν ,ὔ ΄, 

οὔτε χάλιξ οὔτε πηλὸς ἦν, ἀλλὰ ξυνῳκοδομημένοι μεγαλοι 

1. δὴ] οπι. Θ. 
6. χάληξ α.Κ.6.}.1. 

4. παρὰ σ. 

ὙΒΙΟΙ ᾿ὰ ἀργθεβ, ἴο βῃθυνν {παΐ 10 15 {Π6 
ΤΟΥ πηρογίαηῦ ποτα οἵ {Π6 ἔννο ; πα 
ΘΓ {Π6 1ιαἰη βυθδίαδηίνθ ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
1Π6 ρσϑηϊθνα οα88 ἴῃ Πρ] 5}, ἀπὰ (6 
Ταὔη ῬΑΥΌΟΙΡ]8 ΤΗΔΥ σΘΠΘΓΆ]Υ 6 Ὀ6βύ 
ὑγδηβαίθα ὈΥ οπα οὗ ΟἿἿ γογθ Δ] 500- 
βίδηςν 65 ΘΠ ηρ᾽ 1η “Ἰη0 : ἃ5 “ (δρίαπη 
““ ΘρΡΡΙἀπ| πλα]ζιιπι τοθτι8 ΠΟΒύσῚ8. Ρσο- 
“Τα, ““Ἴλο ἐαζίηφ Γ᾽ {᾿6 ἰοιυη, ννὰβ οἵ 
““ τηπ6ἢ ι186,᾽ ὅζο. 

ΑΠΟΥΠΟΥ ἱπίογργοίαίοη, δαοριθα ὈΥ 
Ῥορρο δηᾷ (]]θῖ, πηᾶκθβ τὸ χωρίον 1Π8 
ΒΕ] 6 οὐ οἵ {Π6 οἰδιιβθ, ἀπ ππηαογβίαη 8 
[Π6 Ραββᾶρθ {Πι8; “πα {πδ΄ [Π6 Ρ]δθβ 
““ νου] δάνδηοθ {Π6ΠῈ στθϑί]ν ἰονναΓ 5 
““ ΔΟΘΌΪΓΙηρ ΡΟΥΘ, ΨΨΏΘη [ΠΟΥ ΨΨΈΓΘ 
““ ῬΘΟΟΙΠΒ ἃ Πᾶν 8] ΡΘΟρ]6.᾽ νομίζων προ- 
φέρειν Ἰπβίοδα οἵ ἂν προφέρειν, οΥ οἵ {Π8 
ἔαΐαγθ ἴθηβθ, την 6 ἀοίθηπθα ΠΌΤ 
(οἢ. 127, 1. νομίζοντες προχωρεῖν τὰ ἀπὸ 
τῶν ᾿Αθηναίων. Απᾶ ΡΟΡΡΟ 5ᾶγ8 {Παΐ 
1Π6 ΠΟ] ΠΟΙΟΙ τε ἴῃ {Π6 ΟΥΠΊΘΙ ο]αιι86 
8 ουἱξ οὗ 118 Ρ]ας6, δπα {παΐ ἴῦ 5ῃποι]α 
Πμᾶνθ Ῥβθῃ νυ] θη, τὸ χωρίον καλόν τε 
εἶναι. Βιυΐ 85 1ἴ 15 ποῖ 80 ντιτἴθη, ἀπά 
ἃ58 ἴΠ6 Ῥᾶββαρθ δῇογαβ ποῖ οπ]ν ἃ ροοά 
Β6η86, Ὀαυΐ, 8ἃ5 1 {Π|ηΚ4, ἃ Ὀοίζευ οπ6 
ΔΟΘΟΓΟΙηρ 0 {Π6 ῥγθβοπῦ οτάδυ οἵ [Π6 
ὙΓΟΓΩ 5, γγ6 ΔΓ ποΐ }π|501Ώ 64 ἴῃ Βιρροβίηρ 
{πα ΤΠαογ 1468 τηθαηΐ δὴν {Πὶπρ αἸΠἘτ- 
δηΐ ἔγτοτη ψν δῦ ἢθ ἢδ8 βαϊά. Ὑπὸ ννοτὰ 
προφέρειν 15 8180 ΟΠ [Π18 ᾿πίογργοία!οη 
[Δ ΚΘῚ ἴπ ΔΠ ἈΠΙΙΒΙΙΔ] 56η86 ; 88 ἴΐ εὶρ- 
ΠΪΗ68 ἴῃ ΤΠ Ππογ 168, οἰ 6 “το Ῥτὶηρ 
““Πογνατα,᾽ 1ἴη [ἢ 56 η86 οὔ “πθπ ΟΠ ηρ,᾽"ἢ 
“ΔΡΡϑδ)ηρ' ἴο,᾿ “ἜΧΕΙ Ιηρ ; 1Π1. Ρο, 
2 Λ0η. 5: νι 17... Ζύ. 4.31.5. 11. ὁ0: 
2. ΟΥ 656 ““ἴ0 ΘΧ66] ΟΥ ἢᾶνθ ἃπ δάνδη- 
““ ἴἀρθ,᾽ ἴῃ ἃ ΠΘυΐΓΆ] 56η86, 88 11. 80, 
ΘΕ ΝΟ 5. 752. ΒΗ Ὶ1π.1.. 1.25. 1.1} 
Πι88 θχδοί]ν [Π6 τηθαηϊηρ νυ ὨΙΟΝ 1 ὈΘ]Ϊον 8 
ἴξ ἴο Πᾶν 'ἴπ {Π6 Ῥγθβθηΐ ρᾶββᾶρθ, ἷ. 6. 
“τὸ 8 δαναποθᾷ,᾽" “"ἴο τηᾶϊκθ ρυόρσεββ,᾽" 

πειρεα ῖῦ. 5. ἐπῆγον τοὺς λίθους Κα... 

εἰ ἄρα πλούτῳ ὀλίγον προφέρετε : γνδΓΘδΒ 
δ ΠΕΡΘΙ, 80 [ὯΓ 85 1 ΓΘΙΠΠΘΙΊΌΘΙ, ὈΘΆΓΒ 
[Π6. δοίϊνθ βθηβ8 οὗ αὐναηοῖηῳ οὐ ζμι:- 
ἐμογίηῳ [Π 86 ῬΓΟΡΎΘ55 οὗ ἃποίμου. 

2. εὐθὺς ξυγκατεσκεύαζε] Εὐθὺς ε10- 
ὨΪΗ68. ῬΓΟΒΆΡ]Υ, ““ἸτητηθἸδἴθὶν ἔμο 1ῃ6 
“ἐ χρίγοαῦ οἵ [Π6 Ῥευβίδηβ." 

4. ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι] Τὴ 
νἸ1ἢ οἵ {Π|6 ννγ8}} τηϊρτν 511} Ὀ6 Ἰπᾶσοα 
οὗ ἴτοπῦ {Π6 ουηδίϊοηβ οὔ ἴξ ψῃ]οἢ 
ὙΨΈΓΘ ΓΘ ΠΊΔΙ ΠΙΠρ᾽ νη ΤΠ που 1465 τντοίε, 
ΔΙΓΠουρῚ. {Π6 νγᾺ}} (86 πα θθθη 46- 
βίγογβα Ὦγ {Π6 1 ΔοΘ οι πἰδη8 αὐ {ῃ6 
6Π64 οἵ [Ππ6 Ῥο]οροπηθβίδῃ τννᾶγ. Κσίρο, 
ἃ8. ἡΠποίθα Ὀγ (Ὅ]1εσ. Μοῖθ Ποννενοῦ 
{πᾶπ {πὸ [ουπ δίοη5. πηιδῦ Πᾶνα θΘθα 
ΤΟΙ ΔΙ Π]Πρ’, ἴοΥ ΓΉΤΑΒυ θα] 8 ἀπα ἢΪ85 [0]- 
ἸοννῈ 8 σϑῦγθα ἔγοπι ΡΊτθοβ ἰηΐο Μαηγ- 
ΟΠϊα, Ὀδθοαιβα {Π6 1ἰπ6 οἵ {π6 νν8]}15 οὗ 
ΡΙγδθαβ. ἴῃ {Π6ῚΓ γΠ0]6 οχίθηὐ τνὰβ ἴοο 
ἸΑΓρΘ [Ὁ {Π6]Γ 5128}1} ἴογοβ ἴο ἀθίοπα, 
μέγας ὁ κύκλος ὧν πολλῆς φυλακῆς ἐδόκει 
δεῖσθαι. Χοπορῃ. Ηδε]]θη. 11. 4, τι. 
ΓΠΘ ἀδβίσιοιοη. ὑπογθέοσθ σου] ΟΠ]Υ 
αν θθθὴ ραγίϊαϊ, ρϑυύμαρβ δβδβοίίηρ 
ΟΠΙθῆν [Π6 ἔουβοδίϊομβ οα {π6 5146 οἵ 
{Π6 8568. 

δύο γὰρ ἅμαξαι--- ἐπῆγον] Ηδ τηδᾶη8, 
1 Ρε]ῖανο, {παῤ ὑνοὸ οδγίϑ ΠΟΙ ΙΠΊΙΆ]Π]Υ 
Τ]ΘΘΙΠρΡ᾽ ΟΠ6 ἈΠΟΙΠΘΙ γγ6Γ6 Ραββί ηρ' ὩΙΟΠρ; 
[Π86. νν8}} ; ἀπὰ {πᾶὶ ἴξ νγὰβ 5 {ΠΟΘ ΠΕῪ 
Ὀτοδαά ἴο 8]1ονν (ῃθπη ἴο ρᾶ558. (ὐοτπρατδ 
ΙΝ. 23, 2. δυοῖν νεοῖν ἐναντίαιν τὴν 
νῆσον περιπλέοντες. 

5. ἐντὸς δὲ οὔτε χάλιξ κ. τ. λ.] “Οηἡ 
κΤΠ6. 8166. οἵ Μαηγομϊα ἰονναγβ. {Π6 
ΚΕ ΌΡΘΩ 568, [6 ΤΕΠΊΔΙΠΒ. ἅΓ6 Ὀθδὲ ρτο- 
““ βρογνθᾶ, ἤρχθ ἴῆγθθ ΟΥ ὉΠΓ ΘΟΌΓΕΘΒ 
“ Οὗ Ἰπᾶβοησυ, ὈΟΐΠ οἵ νν8}}18 ἀπὰ οἵ 
“ς Β]ΌΔΓΘ ἴον ουβ, ΔΓ 1ἴΠ ΠΊΔΗΥ͂ μ᾿] 65 ἴὸ 
“4 })θ Β66ῃ ; δῃᾷῇ ἴπδγ6 ἃὺθ Βθυύϑσαὶ εἰ[πᾶ- 
““ ΦἸΟΠΒ Ὑ»ΏΘΓΘ νγ6 511} ἤπα {Π6 τνὰ}} θ.}]}Ὲ 
κῃ ἴΠ6 ΤηΔΏΠΟΓ ἀθβου θα Ὀγ ἽΠποΥ- 



8 

ο ἄλλους ἐς τὰς ναῦς ἐσβήσεσθαι. 

το ἀνθίστασθαι. 

[Ὁ] 

110 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 
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-“ ’ὔ , Ἂς Ὶ ’ ν ὙΣ κ 

λίθοι καὶ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι, σιδήρῳ πρὸς ἀλλήλους τὰ ἔξωθεν 
ἈΝ ΄, 7, Ἂς τ “ ΄, » 7 ᾿ 

Ἰ καὶ μολύβδῳ δεδεμένοι. τὸ δὲ ὕψος ἥμισυ μάλιστα ἐτελέσθη. 
Ὁ κι 

οὗ διενοεῖτο. 
ΕῚ ΄ ἣν “- » ΄ς ΄σ ᾽’ὔ 5» 

ἐβούλετο γὰρ τῷ μεγεθει καὶ τῷ πάχει ἀφι- 
΄ Ν “ , ΄ς Ν ᾽ “ οι! 

στᾶναι τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλᾶς, ἀνθρώπων τε ἐνόμιζεν 
» ,ὔ Ν “ ᾽ ΄ ᾽ ’ὔὕ Ἂ ἐν Ἁ » 

ὀλίγων καὶ τῶν ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν φυλακὴν, τοὺς δ᾽ ὅ 
-“ Ν ς ᾽’ὔ 

ταῖς γὰρ ναυσὶ μαλιστα 
’ὔ’ » ᾿ ξ δ ᾿ς “ »- ᾽ὔ “ Ἂ 

προσέκειτο, ἰδὼν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς βασιλέως στρατιᾶς τὴν 
Ν ’ Ε » Ψ' - Ἀ - 3 

κατὰ θάλασσαν ἐῴφοδον εὐπορωτέραν τῆς κατὰ γὴν οὖσαν 
, “ 5 "ἢ Ἀν, “ ΄ ΄ ν 

τόν τε Πειραιᾶ ὠφελιμώτερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω πόλεως, καὶ 
΄, “-“ Ε ͵ Ι͂ Ἃ ᾿ ᾿ Ν “ 

πολλάκις τοῖς Αθηναίοις παρῇνει, ἢν ρα ποτε κατα γῆντο 
“ ΄ » Εις “- Ν Ν “ 

βιασθῶσι, καταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς ἁπαντας 
ΕΣ “ Ν 5 “ ω , Ἂχ 

Αθηναῖοι μὲν οὖν οὕτως ἐτειχίσθησαν καὶ 

τἄλλα κατεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν. 

ΧΟΙΥ. Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐκ Λακεδαίμονος 
Ν ΄ ε ,» 5 ἣν εὴ ΕῚ ΄ » ᾿Ν 

στρατηγὸς τῶν “Ἑλλήνων ἐξεπέμφθη μετὰ εἴκοσι νεῶν ἀπὸ 
Ἀ ΄σ , 

Πελοποννήσου" ξυνέπλεον δὲ καὶ ᾿Αθηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ 

καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων πλῆθος. 
ἿΝ ᾽ ’, Ε] 

καὶ ἐστρατευσαν ἐς 

, Ν πῆ ῦς Ν Ν ΄, ὦ » 

Κύπρον καὶ αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ ὕστερον ἐς 

1. ἐντομῇ Ῥορρο. 6606ε]]. 
4. ἠβούλετο Ὁ. 
(0611. Βεκκ. Ψυϊρο ἐπιβολάς. 
᾿ τα ἐς οἵη. Υ. ἀπάτας . 

“ 1468; (Ὠαΐ 15 ἴο βΒαγν, ποῦ Π]]6α πρ ἴῃ 
“[ῃ6 τη α]6 νυν ἢ στα Ὁ0]6, ἴῃ [Π6. πδῖι8] 
“ς τῇ ΠΥ οὗ [Π6 ἀτοοῖκβ, θαΐ οσοηδίχιοιϊοα 
“ Τγοῦρῃουῦ {Π6 ψνΠ0]6 {ΠΟ κπθθ8. οὗ 
““ Βα|αΓοα ΒίΟΠ68, ΟΥΑΙ ρ6 4 [ΟΡ ῦΠ ν]ἢ 
““ τηρία]." [ΓωραΚο 8 ΤῸΡΟρΡΤΡΥ οἵ 
Αἴμ6η8, Ρ. 3432. 115 {πθὴ ἀθοιθβ. {Π6 
τηρδηϊηρ οὗ ἐγγώνιοι, νν»Ὡ]Οἢ. 1056] τηϊρΐ 
ΒΡ Υ ΡΟΪΥΡΌΠΔ] βίοπμθβ, ἃ8. ΨῈ]}] 88 
αΔαγΑΠρΊ]ΑΓ βίο 5. ΟΥ᾽ ῬαΓΑ]]Θ] Ορ  ΆΤΉ8. 
Απα Ὁ ἀρρθᾶγβ Ὀγ 1Π6 δηργανιηρδ ρίνθη 
ἴῃ Βγ ΟΥ, (6118. Αὐρο]δ οἵ {Ππ6 ϑαβίθιῃ 
γνᾺ}} οἵ “ΠἼΓγ π8 ἀπ {πὸ βου ἢ νν8}} οἵ {Π6 
οἰἴδ 61] οἵ Μγοθης, {πᾶῦ ΔΙ Ποιρ ἢ θΟΙἢ 
οἵ {Π686 ἄγ Ὁ} οἵ βίομθβ οἵ Ἰγιθριϊαῦ 
ἔουτηβ, γϑὲ {Π6 βίοπμθβ οἵ {Π6 Ἰαΐίθυ. ΟΠ]Ὺ 
ἌΓΘ ῬΓΟΡΕΘΓΙΥ ΡΟΪνρΌΠΑΪ, Ὀοὶηρ οὖ 80. ἃ8 
τὸ ἢϊ Ἰπΐο ϑαοῖ οἴου ; ἡν ἢ }]6 ἴῃ ΠΠ6 ννὰ]}} 
οἵ ΠΣ 8 1Π6 18 5868 Οὗ βίοπμθ ἃγθ αὔθ 

2. μολίβδῳ Β. Ο. Εἰ. α. Η.1.Κ.1.. Ο. ἀ.6.5.ἢ.1. 
4. ἐπιβουλὰς Α.Β.Ο.ΕΕΓΟ.Η.1ΝΟΝ.ἃ.6.1.0...1. Ηδδοὶκ. Ρορρο. 

1Ο. γῆν ΟΠη. 6. τὴν γῆν Ὁ. 
12. ἀνθίστανται 1. 

11. καταβάντες (.Η. 
18. τἄλλα Βεκκ. 

ΒΠΆΡΟΪοβ8, δηα {Π6 Ἰηίθυβίϊοθβ θθίτνθθη 
{Π6 πὰ ἀγὸ Π]]Θα πρ νυ Ί Ὁ 5118}] βίοῃθϑ, ἃ8 
ἴπ {Π6 ΘΟΙΠΠΊΟΠ τν8}}]8 οἵ 1η6. πουίῃ οὗ 
Βηρ!απα. ἽΠ6 βίομθβ οἵ {πΠ6 ννὰ}]8 αἵ 
Μνοθης {πο η τοῦθ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι, 
“φαΐ Ἰηΐο ἃπ ΔΠΡΊΪΑΥ ἔοτγτη,᾽" (ΠἸΠ 6 γᾺ}} 
““ χῃδ8 Πρ ΑΓ ἴῃ Οὐ 1ηρ᾽ ἢ σΟΙΏΡ. ιὐ 
6, 4. ἀπὸ τῆς τομῆς, “ἴτοτῃ [Π86 ροιηῖ 
ΜΚ ΠΘγΘ. {Π6 βδίοποβ μα Ὀθθη οἱ, 
ὉΠ 50 150 ἅτ {Π6 βίοῃμϑθ οἵ [Π6 τν8}]8 
οἵ (ὐοβδα ΟΥ (Ὅϑὰ ἴῃ Εγασα. (ὅδ6θ 
ΜΊΟΑΙΙ, αν ὶθ, αν. Χ.) Βΐ τμο86 οὗ 
(Π6 ῬΊ τοι ὑνῈγθ ποῦ ΟὨΪΥ δηριΐατ, Ὀὰΐ 
Βαθπαγο, ᾿κὸ [η6 Ἰαΐοῦ ατσθοκ πᾶ 
Ἐοτηδη δέν] ἢ ΟΥ̓ 16 {1|6 νν}18 οἵ βοιηθ 
οἵ τπ6 Εὐἰχιιβοᾶῃ ἴον" Π8, 6. ρ’. οἵ Εξοβ δ 
δηα Μο]αίουγα. 

7. προσέκειτο] ϑυϊᾶαθ, προσέκειτο, 
προσεῖχε. Θουκυδ. α΄. υκ. 



ἘΨΡΕΡΆΦΗΣ, ἈΦ ΤΌ, 05. 11Ὶ 

ΙΟΝΊΑ. Α. Ο 478. ΟἸνταρ. 7. 3. 
Ἅ , “ “ ΄ 

Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ 
ε , 
ῃγεμονιᾷ. 

Ονπρ ἴο Π6 ἸΠΡΟΡι!- 

Ἰασιν οὗ Ραιβαπΐδϑ, Π 8 

᾿Αϑβίδϊίς Οσθθκβ δηᾶ 

{ῃ6 

ατσθθκβ οἵ {Π6 οἰεῖθβ ὁἢ 

ἸΒΙαπᾶθσθ, πᾶ 

186 ΤὨγϑοίδη οοϑϑῦ, 

2. ἤδη οτὰ. Ῥ. 
ἐν τῇδε. ὅ16 δϊαιη (ΟΕ ]]6γ. 

Βιρ. ἢ 

1. ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγε- 
μονίᾳ] ϑίορμθηβ ἀπα (ἀΌ]]οῦ σοπηθοῦ [Π6 
ὙΡΟΓΒ ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ αὶ {Π6 [0]- 
Ἰονηρ᾽ ἘΠδρίθυ,, Ομ ΠἸηρ' [Π6 ΟΠ] ΠΟΙ 
δὲ αἴΐοῦ ἤδη. Βαΐ 1 θεῖον (παῦ Πα- 
ΟΥ̓] 65 νν]Βηθα [0 δχργθβδβ {πα ΒγζΖδη- 
{Π1ΠΔ| νγνὰβ [Κθὴ Παγπσ {πΠ6 ἴθγτα οἵ 
Ῥαιβαηϊαβ᾽ σοτητηδηα, ΔΙ ΓΠΟΙΙΡῊ 10 νγὰ5 
ποῦ {11 Ἰαΐθ ἴῃ {Π86 γϑὰγ {παΐ {Π6 βίθβρβ 
νγὰ5 ὈΘρτ, ἃ5 [Π6 Θχρθαϊοη ἰο ΟὙΡΓῖΙ5 
μαὰ ρυθοθαθα 10. Αἴΐζου ᾿ῦ ννγὰβ [ἌΚθῃ, 
Ῥαιβαηΐαβ το] θαβθα {Π6 ῬΓΙΒΟΠΘΥΒ ΠΟΙΩ 
ἢ πὰ οαρύπγθα ἴῃ 1ΐ, ἃπα τηδαθ ἢΪ8 
ἢγεῦ ῬΥΌΡΟβα] ἴο Χοῦχθβ ἴο Ὀβίγαυ {Π8 
Ἰπἀδροπάθηοθ οἵ ἀτθοοθ. ἼἼΠ6 ἰδίου 
ννὰ5 ἴαίζθη ἴο ὅιιβα, ΔΠα 8 ΘΏΒΙΨΘΙ Βοηΐ 
Ῥδοκ ἴο Ῥαιβαηϊαβ ννὮ]]6 Π6 ννὰβ 5{Π] ἴῃ 
Βγζδηΐαπι ; ἃ η6 αἴζου [Π6 Ὁ σῖν] οἵ {Π18 
ΔΠΒΥΨΘΙ, ΠῚΒ ΔΥΓΟρΡΆΠΟΘ ὈΘΟΔΠῚΘ 50 ἴη- 
1Ο]ΘγΆ 16, {παῦ {Π6 Αϑιδίῖς ἀσθεκβ ρὰΐ 
ΓΠΘΠΊΒΘΙνΕΒ ὉΠΩ͂ΘῚ {Π6 φτγοίθοϊοη οἵ 
ΑΥΠ6η5, ἀπά Ραιιβδηϊαβ νγὰβ ΓΘΟ8]16 4 ὈγῪ 
Β15 σονθγηπηθηΐ ἴ0 ρον 8η δοοοιπΐ οὗ 
Π15 σοπαποῦ. “ΓΠΙΒ ΔΡΡΑΓΘΠΌΥ τητιϑῦ Πᾶν 
ΒαΡΡρβηβα ἴῃ ὑπ Ὀοριπηϊηρ οὗ {Π6 γὙ688Γ 
477; 8π4 δβ8 [)όσοῖβ, συν θοτη {Π6 ρατίΔ 8 
Βθηΐῦ οἷ ἴο ΒΙρΡΟΓβθαθ Ραιβδηϊαβ ἀθοιῖΐ 
[Π6 σοπηπηθποθιηθηΐ οὗ [Π6 βθάβοη [ὉῸΓ 
ΤΑΙ] ΑΓΥ͂ ΟΡΘΓΑΙΊΟη8, οου] ποῦ ΡΓαν 81] 
οἡ ἴΠ86 Αβϑιαῖίς. ἀσθθκβ ἴο δοκπον]θῖρβ 
ἨΪπΠῚ 85 ΠῚ. σομ]Δ Πάογ, (ἢ6 ΑἸΠθηϊαη 
ΘΙΊΡΙΓΘ ΠΥ [ΑἸ σ]ν θ6 βαϊα ἴο Πᾶνα οοτη- 
ΤηΘΠΟ64 ἴῃ {Π6 ὙΘΔΓ 477. ψΠΙΟΠ 18. {Π6 
ἀαἴο ἤχρα Ὀγν Μζυ. Εγποβ ΟἸΙπΐοη ἴῃ ἢΪ8 
Ἑαβϑίὶ Ηδ]]θηῖοῖ. ἸΙοάογΒ βαγ8 τπαΐ 
Ῥαυβαηϊαβ νγὰ8 βθηΐῦ οἷἱξ ἃ8 ναύαρχος: 
(θοοκ ΧΙ. 44.) δῃὰ {Π6 οομηπηαπα οὗ 
1Π6 ναύαρχος αἵ {Π18 ῬΘΙΙΟΩ 56θη8 ἴο 
Βανο Ἰαβίθα ογαΠΑΓ]Ὺ αἰγοιιζ ὕννῸ ὙΘΔΓΒ ; 
(868 ποίθ οἡ 1]. 8ο, 2.) 80 {μῃῦὺ Ραιβδηϊαβ 
ψνὰ5 ΤΘοα θα Ὀδίογα ἴΠ6 παίαγαὶ δχριγα- 

5, λ ΄ "ὕ{ » “ 3, 

ΧΟΥ. δὴ δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι 
“ 57 » [ ΨΥ 

Ἑλληνες ἤχθοντο, καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες 
Ἄν, ΚΟΥ σιὼ Ἃ Ψ Ἂς » ΄ 

καὶ ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἡλευθερωντο" 
“ ᾽ὔὕ Ἂς Ν ᾽ ΄ ΕΣ ΄ 

φοιτῶντές τε πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους ἠξίουν 
5 ΧΝ ε ΄ “- ,ὔ Ν Ν 

αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γενέσθαι κατὰ τὸ ξυγ- 

δὲ7 οἵη. ρ΄. οἵη. οἵ Ξἴθρῃαπιιβ, Πονᾶτη ρου] τι Πὶ ΟΥ̓ΒῚ18 8} 115 
καὶ αηΐθ βιαίου οτηϊδὶ αὐτὶ ἃ. Β.Ο..Ε.α.Η.1{.1.. 

Ν.Ο.Ρ.Θ.«.4.6.{.. οτὰ. Βεκκ. Ηδδοκ. Ρορρ. (0611. 5. τοὺς ἄλλους ἀθηναίους 
6. γίγνεσθαι νε] γίνεσθαι (.1.1{.1,..0.Ρ.6.ἃ.6.1. 

το οὗ Π15 οἴ 6, ἀπ Πα Π6 []]Υ οἰθαγθα 
Ὠϊπη56}1 οὗ 1πΠ6 σμάσρθβ Ὀσουρῇΐ ἀραϊηβί 
Ὠϊπη, μ6 νου] Πᾶνα ρΌΠΘ ουΐ ἃρδὶῃ ἴ0 
ΤΟΒιτη6 ἰδ ἢ ΨΏΙΟΠ 15 ᾿π|᾿πηαΐρ Ὀγ {Π6 
Εχρσθββίοη οἵ Τ ππου 1668, ο. 95» 6. ἐκεῖ- 
νον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα; ἃ 
Πρ 1655 ΓΠπϊηρ το ΟΌΒουνο, 1 {πΠ6 ρουοά 
Οὗ ὨῚ5 Θομητηδ πα Πδα ΔΙγθδαν οχρίγθα ; ἴου 
[Π6 ναύαρχος σου] ποῦ θ6 τϑαρροϊηίθα. 
(Χεμορῃ. Ηδ]βηϊο. 11. 1, 7.) 1 πὶ ἴη- 
ΟἸἸη6 4 {Πογϑίοσθ ἰο ρασθ [π6 Ὀυ]]α]ηρ' 
οἵ [Π6 ννᾶ]]15 οἵ Αἴμθηβ δπα οἵ Ριγεθιιβ, 
ΔΠᾺ αἶβϑο [Π6 οοιητηδηα οἵ Ῥαιιβδῃ]α8, 
[86 οοπαπαβί οἵ ὕγυρττιβ, πὰ {Π8 σαρίαγθ 
οἵ Βυζαηίπιπη, ἴῃ [Π6 γϑαγ ἱτηΠ] θα Ἰαζο]Υ 
[Ο]οννίηρ {π6 Ὀαί168 οἵ Ρ]αίῶα πὰ 
Μγοδῖθ, {Πα 15, Α. Ο. 478. 

6. κατὰ τὸ ξυγγενὲς ΝΥ Ποη {Π6 ΤΟΠΙΔΠ5 
αὖ {π6 τούτη οἵ {Π6 Ηογδο]δθ τυ τ 
ἀτίνθη οὐδοῦ Ρεϊοροππθβιβ ὈῚ {Π8 
ΑΘ Δ 18, (αἴου 1π6 ΑΘ Πα {Πϑιηβοὶν 88 
μὰ Ῥδθθη αἰβροββθββθα οἵ Αὐρο]β πὰ 
Τιλοοηΐα Ὀγ [Π6 Ἰ)ουῖδη8 ἀπα Η Θγδο]146,) 
{πον βοιρῃῦ ἃῃ ἀβυ]απι αὖ ΑἴΠθη8, ἃ8 
[π6 ΑΥμοηϊδη8. νοῦ ὑπρηηβοῖνῈ8 88ρ- 
Ροββα [ο μ8 οὗ ᾿οῃαῃ ἀθβοθηΐ, ἀπα πᾶ 
[ογτ Εν Ὀθθη 681166 Ἰοπίαηβ, ἃπα {Π611 
ἙΟΙΠΙΓΥ [οηἷᾶ. ΔΟοΟΓαΙΠρ]Υ {Π6 οχ θα 
Ἰοπίαηβ ψνοῖθ δαηιοα 0 γΓοβιάθ αἵ 
ΑὙΠΘΏ8 88 σύνοικοι, ΟΥ̓ [Ε]]ονν -Ἰ ΠΑ Ια ηΐ5; 
{πᾶΐ 185 ἴ0 58Υ, [ΠΘΥ νγετθ ποῖ οἰ ΠΠΖΘΉΒ, 
ΠΟΙ σου] {ποὺ Ροββθδ8 ἰαπά ἴῃ {Π6 
οοπηΐγυ, Ὀτῦ Θη]ου θα {πὸ ῥγοίθοιοη οὗ 
[Π6 Ἰαννβ, ἀπ 4 πηδϊηΐαϊπθα {Π6Πηβο]ν 85. ὈΥ͂ 
{γᾶ 46. ΟΥ ὈΥ̓͂ ΤἸηΘΟΠ Δ Π1081 ΟΟΟ ρας ]ΟΉ8. 
ΒΟΙΉΘ ΥΘΑΓΒ ΔἰζουγαΓ 8. {Π6 σγθαΐθυ ραιΐ 
οἵ {Πθπὶ τηϊρταϊθα το Αβϑῖα Μίποῦ, ἀπ οΓ 
[Π|6 ἀπ ρῖο65 πουνθνοι οἵ ἃ οογία ἢ Ππιτ θοΥ 
οἵ Αἰμθηϊδη οἰζίζοπβ, πῇ ΨοΙΘ [Π6 
Ἰραάθγβ, ἡγεμόνες, οἵ {π6 οΟ]οην, ἃπὰ 
ὙΠῸ σαγτὶθα {Π6 βαοτοα ἢγθ ἴῸΓ [ῃ86 ΠΟΙ 
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. ιν Π » Ν 5 τ ι 2 " 

γένες Και αυσάανιᾳ μὴ ἐπιτρέπειν ἣν που 

βιάζηται. 
΄- Ν ᾷ « » 

λόγους, καὶ προσεῖχον τὴν γνώμην ὡς οὐ 

{Π8 

2 ΤιΔορατ πιο ἶθ Π8, δπᾶ 

ὙΠ ΠαΓΑ ἴΓΟΠῚ 

οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺς 
ὉΠΟΟΒ6 {Π6 ΑΥΠΘΠΐΔἢ8 

ἃ5 1ῃ6. οἰϊοίβ οὗ {ποὶν 

σοῃΐραθγδου, ΄ 5) ’, ΄ ὯΙ ΄ 
περιοψόμενοι τάλλα τε καταστησομενοι ἡ Φαί- 

» » - 3 ΄ Ν - ὃ ΄ Α 

ϑνοιτο ἄριστα αὐτοῖς. ἐν τούτῳ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι μετεπέμ- ὅ 
, “ τὸ ᾽ ΄ Υ Ν 

ποντὸ [Παυσανίαν ἀνακρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο" καὶ 
ΝΥ , δ ΄σ » Ἰὰ 16 ᾿ “ «ε “4 “-“ 

γὰρ ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ᾿βωλληνων τῶν 
Ε ᾽ὔ Ν Ὁ “ ᾽ ὰ ,ὔ Ἃ 

ἀφικνουμένων, καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις ἢ 

ἀστρατηγία. ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσθαί τε ἅμα καὶ τοὺς ἕξυμ- 
ρ ὮΥ ᾿ ι) Ἂ Ἢ 

΄ “ " 3.5 , Ἅ Ν 
μάχους τῷ ἐκείνου ἔχθει παρ᾽ ᾿Αθηναίους μετατάξασθαι πλὴν το 

Ν δὴ ΄ 

ἐλθὼν δὲ ἐς Λακεδαί- 

ον μὲν ἰδί ' ὃ Ἴ ἡθύνθη, τὰ δὲ μονα τῶν μεν ἰδιᾳ προς τινα αὐδικηματων εὐσυνθὴη, ε 

“ Ἅ. ΄, - 

βτῶν ἀπὸ [Πελοποννήσου στρατιωτῶν. 

Ἂ » ΄σ χω δὴ -} “-“ ᾽ 

μέγιστα ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν. κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ οὐχ 
“ ἊΝ ν 39. 7 ΄ὔ 5 ΝΎ ΙΣ ον 

οἥκιστα Μηδισμὸς καὶ ἐδόκει σαφέστατον εἰναι. καὶ ἐκεῖνον 
Ν δέω ᾽ , Ε ῃ Ν ὍΛ . 

μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα, Δόρκιν δὲ καὶ ἀλλους τινὰς τὸ 
9.15: «ἐπ χ » ᾽ γ᾿ ΜΕ Ξ,δΓον Ἄἢ ἢ 

μετ᾽ αὐτοῦ στρατιὰν ἐχοντὰας οὐ πολλὴν" οἷς οὐκέτι ἐφίεσαν 
ε ΄ Ν ς ε Ἂ 5 ΄ Ἀΐς ἸΡᾺ Ν 

"οἱ ξύμμαχοι τὴν ἡγεμονίαν. οἱ δὲ αἰσθόμενοι ἀπῆλθον, καὶ 
͵ , »“.7 ἥ, ,ὔ 

ἄλλους οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, φοβού-- 

8. τῇ γνώμῃ Ο.1.Κ.1,.0.Ρ... 4. καταστησάμενοι Β.( ἘΝ 
Η1}. ον. ἡ. αὐτοῦ πολλὴ κατηγορεῖτο Υ. 8. ἡ Ε.. 1ο. ἄχθει ἴ,..0.6. 
τύ. ἀφίεσαν Ἡ.1,.0. 17. τὴν) οἵη. (.(Ὁ.1Κ.ἅ.6.1. ἐπῆλθον Βὲ τὃ. ἔπεμψαν 
α.Κ.1..0.α. 

ΒΘΓ ΠΟΙ θα ἴτοτη ὑπ ἢἤτγθ ἴπ {π6 μτὺ- 
ἰαπθατη οὗ Αἰπθηβ, Ὁ ψνὩ]ο ΑἸΠΘΠ8 
Ῥθοάπηθ ΘηΠ 164 ἰο {Ππ6 Δρρο]αίίοη οὗ 
τη Γ βίαίΐθ, μητρόπολις, ἴο {Ππ6 ΙοηϊΔη 
ΘΟΙΟΙΪ68 ; ἀπ {Π6 ΤΟΠα 8 {Πογοίουθ, δο- 
σογάϊησ ἴο {πΠ6 ἰὰνν οἵ ἀτϑθοθ, ψγθῖθ 
δοσοιηίοα ΚΙΏΒΙηΘη, ξυγγενεῖς, οἵ {Π6 
ἜΡΠΘΠΊΠΕ, 566 Ηδγοαοί. [. 1406, 4. 147, 

Τππογᾶ, 1.2, 6. «Ῥαύβδη. 11 τ. 
᾿η. ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο τα λὰ 
Μύο ΟΥΙΠΉ] ΠΑ] ΠΥ τνὰ8 ἱπηριῖοα ἴο 

““ Ἠγτη.᾽" ΤΠ κατειπεῖν τί τινος, “ΤῸ 
ΒΑΚ ΔΠΥ {ΠΙῚΠρ οἵ ΔΠΟΙΠΟΙ ; ἴ0 τηᾶῖκθ 
Ὠΐτη {πὸ δι ]θοῦ Οἵ ΒΟΙΠ6 ἈΒΒΘΙ ΟῚ ΟΥ̓ 
βία θιηθηΐ," Καταγινώσκειν τί τινος, 
ΤῸ {Π|πκ ΟΥ' ᾿τηρυΐθ ἴῃ οὐ Ἱπαστηθηΐ 
ΔΩΥ {Πἰηρ 10 ΔΠΟΙΠ ΠΟΙ," (ὐΟΙΠΡΑΓΘ 

111. 45.»1. ἴη {18 Β6η88. εἶβδὸ κατα- 
φρονεῖν 15. ΒΟΤΠΘΕΠΩ6Β τπ|8661,48 11]. 8, 3. 

«ς 

καταψηφίζειν, ἃ5 17. »5, 5. καταδικάζειν, 
Ν. 40. 2. ἃπὰ ἴῃ Ηροτοσοίαβ, ΝΠ]. ταύ, 
2. κατακρίνειν ΜΥ]Γ ἃ ἀαἴϊνο οαβ6 [9Ὸ]1οὺν- 
ἴησ. "ΤῸ Π688 ἃγ6 Ορροξϑα νϑυθβ οοτη- 
Ροιπᾶρα ἢ ἀπὸ, ψν Π]Οἢ ἄδην, ἀπα ἴῃ 
ἃ ΤΠΔΠΠΟΙ Τϑιηον ἴΠ6 {πη ΒΡΟΚΘῊ οἵ 
ἔγοτη {Π6 Βι}] θοῦ, ἃ πγαὶτ6 ἃ ΒΘρα γα 0 ἢ 
Ὀοίννθθη {Ππθπ]. ὅδ ἀπομνύναι, Ἠ ογτοσοῦ, 
1. 170, 2. ἀπολογέω, ἀποδικάζειν, Απτ]- 
Ρἤοη, 46 (Πογθιίΐία, Ρ. 791. Ἐβίβκο. 
ἀποκρίνεσθαι, ΑΕΠΡΏοη, Ἰθ]α. Ρ. 773. 
γοῖη. πϑᾶρθ ΠΟΥΨΘΥΟΙ, κατηγορεῖν Δἢ 
ΟἾΠΟΓ Β Πϊ]ὰΓ γΘΡῸ8 ΓΘ ΘΘΠΟΓΆΪΥ ἴα θη 
ἴῃ ἃ θα Βθη86, 80 ἃ8. ἴο βιρῃϊγ, “10 
“ βρθα]ς δραϊηϑί,᾽ 1. 6. ἴ0 δ6οι86; “ἴο 
“ ἀροϊᾶθ ἀραϊηδί," 1. 6. ἴο σοπάθιηῃ ; 
“το {Π]ηῖς ἄοννπ προπ,᾿ 1 1 ππᾶν 80 
{γα ηβ]αΐθ καταφρονεῖν, 1. 6. ἴο ἀ6Βρ͵86. 
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τ ΄ ΄ ψ, ,ὔ “ 

μενοι μὴ σφίσιν οἱ ἐξιόντες χείρους γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν 
"πὶ ᾿ - ᾿ -- ἐς 

τῷ ΠΠΙαυσανίᾳ ἐνεῖδον, ἀπαλλαζείοντες δὲ καὶ τοῦ Μηδικοῦ 
,ὔ Ν Ἷ, ἊΝ ΄σ 

πολέμου, καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους νομίζοντες ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι 
Ν , “- “ Δ ΄ 

καὶ σφίσιν ἐν τῷ τότε παρόντι ἐπιτηδείους. ΧΟΥ͂Ι. παρα- 
͵ , 3 -Ξ κ ς , , 

5. ππαινκινο ον λαβόντες δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν τούτῳ 
ΤΗΕ ΑΤΗΉΕΝΙΑΝ 

ἘΜΡΙΒΕ. 

Α.Ὁ6. 477. 
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΄σ , (τ ΄ ἴω Ἂ ὃ Ν Ἁ 

τῷ τρόπῳ ἑκόντων τῶν ξυμμάχων διὰ τὸ 
΄ “ » σ » 

Παυσανίου μῖσος, ἔταξαν ἃς τε ἐδει παρέχειν 
΄“ ΄ ΄ Ν Ἂς ΄ 

τῶν πόλεων χρήματα πρὸς τὸν βάρβαρον καὶ 
ἃ ΄“ ,, Ν 5 ᾽ ν᾿ - ΕΣ “ 

ἃς ναῦς πρόσχημα γὰρ ἦν ἀμύνασθαι ὧν ἐπαθον δηοῦντας 
Ἃ ,ὔ ΄ ἊΝ «ς ΄ ΄ ΄“ ᾽ 

τοτὴν βασιλέως χορῶν. καὶ ἐλ σταμιαι τότε πρῶτον ᾿Αθη-: 
ἈΝ 

ναίοις κατέστη ἀρχὴ, οἱ ἐδέχοντο τὸν τὸν, φόρον: οὕτω γὰρ 

ὠνομάσθη τῶν χρημάτων ἡ φορά. ἣν δ᾽ ὁ πρῶτος φόρος 3 

ταχθεὶς τετρακόσια τάλαντα καὶ ἑξήκοντα. ταμιεῖόν τες 

1. οἱ] οτῃ. Κα... ὥσπερ Ο. 
τῶν ξ.} οπι. [..Ρ.6. 
(106]]. Βεκῖκ. (ἃ. οἕ νυ]ρο ἀμύνεσθαι. 
νοταμία Ἐὰ. 

6. ἑκόντων τῶν ξυμμ.] Ἡοτοάοίαβ 
ΜΠ]. 144, 5. ἅμα “Ἑλλήνων τοῖσι βουλο- 
μένοισι. ὟΑΒ5. Ηαθεῦ οἴϊαπι ϑυ]ἀὰ5 
ἴῃ Ἑλληνοταμίαι. Ὦυκ. 

το. ἑλληνοταμίαι] ΝἸὰ. δα! άτη, 50Π0]. 
εὐ ΤΠ πον. ῬοΓρουάτη ᾿ΘΧβου! θηΐθ πὶ ἴῃ 
“λληνοταμίαι, οὖ Ἠδτροογ. δα. γοο. 
Οὐπίεσ Ρ]υΐαγοῃ. Αὐϊβαθ 332. πεντα- 
κοσίων καὶ ἑξήκοντα τηα]Θ Π)1οαογ. Ψ1α. 
Νϑροίβι ἴῃ Ατιβίιάθ. α55. [6 Ἕλ- 
ληνοταμίαις Παρ οΐ οἴϊαπὶ ΑΠαοοΙ65 Οταδΐ. 
111. ἴῃ ἤη. οὖ Ρο]χ Ψ]1Π1. ττ4. 0] νά. 
Ψαπρογπηαη. 6165 ἴῃ ᾿Ἑλληνοταμίαι 
μππο Ἰοοαπὶ ΤΠ πογ 1415 ἀθβουῖρϑις ἃ 
παραλαβόντες δῆτ δὰ ἀρχὴ, ΟΠ 5818 
[αηύπιπη νΕΓ]8 τούτῳ τῷ τρόπῳ' 564 
ῬΘΓΡΘΓΆΠΩ ἃραὰ θαπι αβῦ, κατέστη τοῖς 
᾿Αθηναίοις πρώτη ἀρχή. Οὐεἴογαπι, αὐϊὰ 
φόρου ποΙηθη στάνθ δ οα]οϑιιπη ογαῦ 
Οὐθθοῖβ, ΡΓῸ 6ὺ (οἰηθ σρὶν αἰοὶ σύν- 
ταξις. Ἠδτροοτζαΐῖ. ἴῃ σύνταξις, εἴ ὥὅξρδη- 
Βριη. δα Ψυ]ϊαη. Οτγαῖ. 1. ρ. τ66. υκ. 
ΕῸΓ δῃ δοοοιηΐ οἵ {π686 οἤϊοθῦβ {Π6 
ΤΟΔΩΘΥ ΤΥ σοηϑα ΒΟΘΟΚἢ 5 ΡῈΡ]1ς 
Ἐοποιὴν οὗ Αἴμθηβ, ". 11. 7. Ρ. 188. οὗ 
[Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ], ΟΥ Ρ. 236. οἵ {π6 ἘΠρΡΊΙΒἢ 
{γδη 8] οη. ΤΟΥ ννεγα πού γϑαρροϊηίοά 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ, ΥΟΙ. 1. 

ἐν] οπι. Α. 
9. ἀμύνασθαι Α.Β.ῈΕΟΝ,ΟΟΝ ἃ.5.... Ηδαοκ. Ῥορρο. 

13. καὶ ταμιεῖον ᾳ’. ταμεῖον Καὶ Ὁ. 

2. εἶδον ΝΙ͂. 6. ἑκόντων 

το. τὴν τοῦ βασιλέως (.1.6. ἑλλη- 
δὲ Κ. 

Αἰου {Π6 γοβίοσαϊομ οὐ [Π6 ἀβιηοογδοΥ 
Ὀγν ΤΉ γΑΒυ θΆ]18. 

18. ταμιεῖον] ταμεῖον ααϊάθτη ΠΟῚ ΓΤᾺΤῸ 

ῬΙῸ ΦΟΓΆΤΙΟ ΡΕΌ]ΙΟΟ ἸΘριαΓ ἴῃ ΡΓΟΒ88 
ΒΟΙΙΡίοσιθιιβ, αὐ Ρ]αΐάγο ἢ. Θιερβί. Βροιης 
4τ. οἴ 42. Π1οη. [10. Ἷ. Ρ. κόρ. Ηετο- 
αἴδη. 1. 6. οἱ ΝΠ. 4. δα δε οἵ 8ἃ]1ἃ 
Βα] πΒηη 0611 Ἰοοα βιιβρθοῖα θβ86. ροββιιηΐ 
ῬΙΟΡΙΘΙ ναγιθίαίθιη βουιρύμγοθ ἴθ 68}- 
θυβάδμη. [{ὰ, φιοὰ ἴῃ ])ῖοπ. ἢα]ϊς. 
Ρ- 551. ἴῃ Νυϊραίβ οϑί ταμείου, ΜΒ, 
γαῖ. παροῦ ταμιείου. Εὖ 1η Ἐχοογρί!8 
6] 84. Ρ. 747. Ῥαοὶ Οὐάοχ ταμιεῖον ΡγῸ 
ταμεῖον. Ι͂ῃ ΡΙ]αί. σαοαια ααοᾶ 1. ἃ. 
εβϑέ ταμεῖον, ΓΓΒιΠῚ πῃ ῬῈΘ]ΊΘΟΙΪ:. νἱΐα 1Π 
Θίθρμδηὶ 4. οἵ Ὦ18, αι ροβῦ θᾶτῃ ῥγοὸ- 
αἸογιηΐ, οϑῦ ταμιεῖον. Ταμεῖον ῬτῸ οεἶΐα 
ροπμμαγία οϑῦ ἴῃ “ΓΠΘΟρΡηγ. μὰν. Ο. Υ. 
εἴ Μομαηατο ἂρ. Ἠδγροογ. ν. Κτησίου 
Διὸς, 4αὶ Ἰοοστι5 [ογῥαβϑὶβ ΠΟ θρθῦ θιηθη- 
ἀαίίομθ. Ναῃ 10] βου. δύ 46 ς}]]ὰ 
Ρτοιηίπατια. Εὖ 815. (]οβ8. Ταμεῖον, τὸ 
ἰδιωτικὸν, οοἰϊαγίμηι, οοἰΐα, οἵ, Ταμιεῖον, 
τὸ δημόσιον, Εἴδοιι5, Θγαγίμηι. [1)ΊΟΊΟΥ. 
ὅς. ΧΙ. χἹόό. 46. ἢος σοτημηιηὶ ξΟΓΆΓΙῸ 
Οτωοοσαμη οἵ σοηνθηίι8 ἴῃ [|}ε]0, 
Εὐθὺς οὖν ὁ μὲν ᾽᾿Αριστείδης συνεβούλευσε 

Ι 
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ΕἸΙΟΝ, ἄς. Α. 6. 476. ΟἸνταρΡ. 76. 

ΡῈ “" ΡΞ ε , Ἂ [2 Ν 4 

Δῆλος ἣν αὐτοῖς. καὶ αἱ ἕξυνοδοι ἐς τὸ ἱερὸν ἐγίγνοντο. ἢ ἢ 
. Ἀ ΕῚ ΄ Ἂν; ΄ 

Τμῖο ρατὲ οἵ ἀῶ ΧΟΥ͂ ΠῚ. ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον 
ΒΙβέουν Πανηρ ὈΘΘΠ - ἦ ν ᾽ Ν ΄σ , 

ΤΩΝ υ αὐὼν καὶ ατὸ κΚοινὼν ξυνόδων ου- 
ποροοίθα ΟΥ̓ ἱπδοοα- ἐ μ " Χ β 

τίο]ν τσ το, ΤΠ ον - 

αἀἸᾶθ5 μδὰ δῃ δα! το πα] 

᾽Α ’ὔ » “ ΄ Ν 

λευόντων τοσάδε ἐπῆλθον πολέμῳ τε καὶ 
’ὔ ’ὔ Ἂς ΄ ΄“ 

τοῦδοῖ τ εἰνίης α διαχειρίσει πραγμάτων μεταξὺ τοῦδε τοῦ πο- ὃ 
βΚοίοϊι οἵ 1ἴ, Ὀθθβ 65 15 , Ν “ ΄“ “ὉὍ 5 »Ἥ ’ Ν 

Κρ τῳ; λέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ, ἃ ἐγένετο πρὸς τε τὸν 
Πϊ5. οὐῇ 

- ᾿ 7, “ »: Ν᾿ “ ἱπημηθαϊαΐθ βι}]8οῖ, ἃ5 βάρβαρον αὐτοῖς καὶ προς τοὺς σφετέρους 
Βῃθνηρ Πονν [Π6 ΡΟΥΤΟΓ 

οὗ ΑἰΠθη5 Ὀθοϑτηθ 850 

Βτοδῦ “85 ἴὸ ἀτγῖν τῃ8 

΄ ,ὔ - , 

ξυμμάχους νεωτερίζοντας καὶ [᾿ελοποννησίων 
᾿ ἶ -Ἴῶι - » « ’ 2 

ΠΤ τΝ Τὸ ἢ τοὺς αει τπροστυγχανονταᾶς εν εκάστῳ. ἐγραψα 

ὙὮΓ. 
Ἁ » Ἄ»: ν Χ ΕῚ Ν ΄ Ἷ » ᾽ὔ 

δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησαμὴν το 
ΝΥ δ ΄ ᾽ ΄- “ Ἁ ων ' Ἀ 

διὰ τόδε, ὅτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ 
Ὁ ΄ ΄ Ν , 

χωρίον καὶ ἢ τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν “Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν 
δ » ἂς Ν Ζι , οὖ “ Νν “ » “- 

ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικα' τούτων δὲ ὅσπερ καὶ ἥψατο ἐν τῇ 
᾽ “ “ ΄ ,ὔ Ν ΄σ Υ', 

Αττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος, βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις 
τὸ » “ Ε “ ᾿ Ν “ » “ ΠῚ ͵ 

ϑοὺκ ἀκριβῶς ἐπεμνήσθη. ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπόδειξιν τῷ 
Ψ “ “ . ͵ » “ ΄ ΄ 

ἔχει τῆς τῶν ᾿Αθηναίων, ἐν οἵῳ τρόπῳ κατέστη. 
“ “7 Χ "ῇ Υ 

ΧΟΥΠΙῚ: Πρῶτον μὲν ᾿Ἢϊόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι Μήδων 
3 , ΄ - Ἂς 3 ΄ ΄ - 

ἐχόντων πολιορκίᾳ εἷλον καὶ ἠνδραποδισαν, Κίμωνος τοῦ 
2 Αα 476. 

ΟἸνταρΡ. 76. 5 - 3 ͵ κ Ὰ ᾽ 
ΤῊΘ ΑἸΠοπίδη8 γοτο ἂαὲ ἘΜ Τῷ Αἰγαίῳ νῆσον, ὯΨΡ ῳκοὺν Δολοπες. 20 

“ 27 ΄ Ἕ 

Μιλτιάδου στρατηγοῦντος. ἔπειτα Σκῦρον τὴν 

Ι. δῆλον 1. καὶ αἱ ξ7 Α.ΒΙΕΚΕΗ ΤΠΝ.Ο.Ν. χαὶ πποχ σύνοδοι. ς.ἴ.».ἢ. Ηδδοκ. 
Ῥορρο. (οε]1. ΒΕΚΚ. καὶ οἱ ξ. Θ. Ο.Ὁ. οὐ νυ]σο οπηταηξ ἀγ ο ]ατη. 5. δια- 
χειρήσει Α.ΒΟΤΟΝ ΟΟΝ ἔρ.ἢ... τοῦ] οτῃ. Θ. 1ο. ἐσβολὴν Καὶ. 11. ἐκλειπὲς Ε΄. 
το χωρίον τοῦτο ἦν )]οηγ8. Ρ. 8326. τοῦτο τὸ χωρίον . τοῦτο ἢν χωρίον 1. ἢν 
τοῦτο ἡ. 12. ξυνετέθησαν .6.5.ἢ. 13. ὥσπερ 1,. ὧνπερ Ἰ)]ΟΏΥ5. 17. στρύμ- 
μονι ().ν.ἢ.1. 10. σκῦρον Β. νυ]ρὸ σκύρον. 

τοῖς συμμάχοις ἅπασι, κοινὴν ἄγουσι 
σύνοδον ἀποδεῖξαι τὴν Δῆλον κοινὴν τα- 
μιεῖον. ΜΙαοηάππη οἔϊατη, ἂπ ἤπιος ρετ- 
πϑαηΐ νοῦθὰ ᾿γτηο]. Μ. Σύνοδος, ἡ ἐκ 
πολλῶν συναγωγὴ ἐπί τινι ὡς Θουκυ- 
δίδης, ἀεὶ σύνοδοι ἐπὶ τὸ ἱερὸν ἠγέροντο. 
υκ. 

ΓΙ. τὸ χωρίον] Οοτηραᾶτο [6 Ἰαίθυ 
[ΘΟ ἢ Π]64] 56 η588 οἵ (Π6 τννογτὰ τόπος ἴῃ 
Ασιβίου!θ ἀπα οἵμοτβ. 800. 1η6 Βομπηδηβ 
156 ““ἸΟοιιΒ,᾽᾽ ἀπι ““ σατηριιβ.᾽" ΤῈ ἔδιν 
[γαστηθηΐβ νυ] ἢ πᾶν θθθη ργοβογνοα 

ἴο πι8, Ομϊον Ὀγ Ηδτροογαίϊοῃ, ἔγοτη ὅπ 8 
Ατῆς Ηἰδβίοτγν, ἡ ̓ Ατθίς, οἵ Ἡ6]]δηίοιιβ, 
την Ὀ6 ἔοιηα ἴῃ ξιγ χ᾽8 ΟΟἸ]]θοίίοη οὗ 
ἢ18 Βοπιαῖηβ, [οἰ ρ σὶρ, 826. 

17. Ἢϊόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι] 'ΓὮ]5 νγᾶϑ 
{Π6 ρ]ασθ ψνΠ] ἢ τνὰβ 580 ἀθβρθγαίοὶυ 46- 
ἔοπάθα ὈγῪ Βορθβ. ὅ.6 Ηογοδοί. 1]. 
Ιο7. [0 18. 64]164 ““Εἴοῃ οἡ {π6 ϑίχγ- 
“ τη0Ὲ,᾽ ἴο αἰβεϊησ 5 ἢ 16 ἔγοτη “ ΕἸοη 
“Ὦγ ΤἬγδοο,᾽᾿ ἃ Μοπάφδηῃ οοϊοπν, νυ ἢ 
18 τηθη!Ποποα ΠΥ, 7. 
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ἘΓΡΕΡΆΦΗΣ, Ἀ: Τ. 97---99. 115 
ΝΑΧΟΒ, ἄο. Α.6. 466. ΟἸνταρ. 78. 3. 

Βγξὲ πηοάογαΐθ δπᾶ ρΡο- 

ῬαΪΑΓ, θα ξ ΞΟΟΠ ΘΟ ΠῚΘ 

ΔΙΒΙΓΓΑΓΥ Δ Πα ΟΡΡΓοβ5- 

βῖνθ ἰ0 {ΠΕΡ 411168, 

Δα ἄγονα ἔπε ἴἰο 

ΤΟνΟΙΪ. 

8.1.0, 466. 
"- 5 ’ 

ΘΙσσθυθ, δὲς ς ἐπολέμησαν 

» ΄ τς » » ’ὔ 

ἡνδραποδισαν και ῳκισαν αυτοι. 

νὴ 
και 

πρὸς δὲ8 
,ὔ ΄ ΄- 7 

Καρυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐβοέων 

πόλεμος ἐγένετο, καὶ ὕνῳ ξυνέβ θ᾽ μος ἐγένετο, καὶ χρόνῳ ξυνέβησαν κα 
« , , ᾿ -“ Ἁ ΄“ 

ὁμολογίαν. “Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ ταῦτα 4 
΄ ΄ 

πολιορκίᾳ παρεστήσαντο, 
΄ “ ’ ἊΝ ν 5 Σ : πρώτη τε αὕτη πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ καθεστηκὸς ἐδου- 

΄΄ Ψ ΄ 

λώθη, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν 

Οτ, ΝΥ 8]Πουνπρ ἐΠ 6} 

ἴο σομροιπα ἴοσ ἐΠοὶγ 

ῬΘΙΒΟΙΠΔΙ 5ΘΓΥΙΟΘ ἴῃ ὩΣ 

Ῥαντηθηξ ἴῃ 

ΤΠΟΠΘΥ, ΨἜΓΘ ΘΗΔΌΪΙΡα 

ἴο τηδἰ ἴδῃ {ΠΟΣῚ Πᾶνν, 

δ. η6 ἔπΠι|5 ΚΘΘΡ [Π6 811165 

π᾿ 5] ούοη δὲ {π6 

ἜΧΡΘΏΞ6 οὗ ἴΠ6 811165 

ἘΠοτηβοῖνεβ. 

1. ἠνδραποδίσαντο ἃ. 

στίοις ᾳΘ. 6. καθεστηκὸς εἰκὸς 6. 
1ο. ἔνδειαι Κ.1,..0.α.1. τῳ] τι [Ὁ 
ς.α.ἴ.5.}.1. Ηδδςοκ. 

Ἐ: ᾧκισαν Νοη ἀπθιο, 4αϊη ᾧκησαν, 

ΟΠ ᾧκισαν ΞοΙθαπάππι 51. ΞΤΕΡΗ. 
ΝΊΒΙ τππίαπάττη νἹἀθίαγ. Π]οάοτ. ὅϑ1ςα]. 
ΕΥ. ΦᾺΣ: Σκύρον δὲ, Πελασγῶν ἐνοικούν- 

των καὶ Δολόπων, ἐξεπολιόρκησε καὶ 
κτίστην ᾿Αθηναῖον καταστήσας, κατεκλη- 
ρούχησε τὴν χώραν. Οοτπι. Νερ. (Ἰπ|. 11. 
ϑουτιηι ---- τασιοξεοϊξ ; 86 5065 τοίοεγοβ 
μγθ ἱπδιίαφιο εθοὶ : ἄστὸβ εἰν!θτιβ 
αἸνίϑ. Ηος εβί, σιοάὰ “μον αΙ4685 
ἀϊοῖς, Σκύρον ᾧκισαν ΑἸΠΘΠΙΘΠ568, ἀπιο8 
Οἴμμοπο. Ὀυκ. 

το. ἔκδειαι} ΑἸέογα ἱπέθγργοίδίιο ϑομο- 
Ἰαξίςο, ἀπολείψεις, ἀτέλειαι πὰϊς ἸΟΓΟῸ 
σοηγοπϊς. Ἔνδεια, ἱπορῖα, ροπετγῖα, Ὠϊς 
Ἰοσὰπη ποὴ Παρεῖ. Εκδεια δαΐθιη οβί, 
4αστη 4115 ΠΟ τοίη ΞΟΙνΊ, 4 π18Π| ΤΕ]]- 
αδθοηριῃ νοσδηΐ. Ια. δυ1α. 1η ἔκδεια, 
ψα]εβ. δὰ Ηαγροογαῖ. ἢ. ν. δὲ ϑα]τηδβ. 
ἂς Μοά. ὕϑυτ. Ρ. 712. ΟΥΥ δίερῃ. οἱ 
Ῥοτί. νϑγίθυιηΐξ οὐμγαΐίοποα ἐσὶδιέοτγιιηι οὐ 
παστιηι, Π ΟΠ ἸΠίθ Προ. 4114 βοαιιαΐιιβ 
δϑῦ Δ] θα ΒΟΓΙρΡ ΓΑ : Π8ΠῚ νογΐ ἐγὶ- 
διίογιηι ροπιγία παυϊιπιψιιθ. [})8 λειπο- 

΄σ ᾽΄ὔὕ ἈΝ ᾽ὔ 

πωρεῖν προσάγοντες τὰς ἀνάγκας. 

ᾧκησαν Ἐ.Η.Θ. 
ΕῊΉ.ΚΟΙΩΝ.ΟΟΝ .ς.4.6.ἔσ.Π.1 οα. Ηδδοκ. Ρορρο. (Δ06}]. ΒΕΚΚ. 

η. δὲ] δὴ Ο. 

14. ἐν] δα’ 1.0 ΒΡ ̓ 

Μ ε «ς ΄ 

ἄλλων ὡς ἑκάστῃ ξυνέβη. 
΄ Ξ ΄, ᾿ ᾿ 5 - 
ΧΟΙΧ. αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε ἦσαν τῶν ἀπο- 

δ Ν Ν , ΄ ΄-“ ’, ΄σ 

στάσεων καὶ μέγισται αἱ τῶν φόρων καὶ νεῶν 
Ψ ον ΄ », 5 ΡΝ ΄ 

ἐκδειαι, καὶ λειποστρατιον εἰ τῷ ἐγένετο᾽ οἱ 
κ » “ ᾽ “- "» ἣν ἈΝ 

γὰρ ᾿Αθηναῖοι ἀκριβῶς ἔπρασσον καὶ λυπηροὶ 
ΠῚ » , » Ἁ δ 

ἦσαν, οὐκ εἰωθοσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαι- 

ἦσαν δέ: 
Ν ΒΩ » “-“ » ’ « , » 

πως καὶ ἄλλως οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐκέτι ὁμοίως ἐν 

Ροβέ δὲ ΟΥἸΏΪΒΙ καὶ οαπὶ Δ.Β.0.Ε. 
2. καρυ- 

ὡς] ὧν Ο. ἑκάστη Ἐ.. 
13. προσαγαγόντες ἃ.Β.Ε6.Η.Κ. 

στρατίῳ ῬΟ]]. ὙΠΠ. 40. Ηετοθοίο Υ͂. 
27. 3. δβΐ λειποστρατία. ΜΙ. ἽΠοτη. 
Μασ. ἴῃ λειποτάξιον. ΠυκΚ. (ΟΟΠΊρΡΑΓΘ 
ειποβίῃ. ἀραϊηβί Ζθηοίμοιηϊβ, Ρ. ὅθο. 
Ἀδῖβκθ. Τὴν γεγονυῖαν ἔκδειαν οὐκ ἀπο- 
δώσειν, “Νοῦ ἴο τηᾶκθ σοοῦ {Π6 ρτὸ- 
“ἢ νιουιβ ἀΘ ΠΟΙ ΘΠΟΥ ΟΥ̓ ]]ΠἸηρ᾽ Βμοσί 1π Π18 ᾽ 
“" μα πηθηΐβ.᾽" 

11. ἔπρασσον] ““ΤΠΕΥ οχδοίοα :ἢ 
“ς ἄρα]ῖ,᾽ ἴῃ ἃ βοτγί οἵ θοῇ πῖσαὶ βθῆξθ οὗ 
[πΠ6 νψοτ. ὅ6ε ὟἼΠΠ. 5, 3, 5. Ηεγοαοί. 
τ πού τ ΜΕ κ8..2. 

12. οὐκ εἰωθόσιν---τὰς ἀνάγκας) (Οτη- 
Ῥᾶγθ {πε δοοοπηΐ οἵ {πΠ6 ᾿πάο]θησα ἀπ 
ΘΒ ΠΔοΥ οὗ {Π6 Ἰοηΐδηβ σίνθη Ὀγ 
Ἠετοάοίιβ, Υ]. 12. Τὰς ἀνάγκας : [Π]15 
ΓΘ ΓΠῚ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Πᾶν βρη! ῆθα Ρθου]ἸΔΥ]ν 
““ τοτίατθ πδϑα ἴὸ δχίογί σοπξθββιοη. 
Οοιηρατε Ηετγοάοίμ, 1. ττό, 6, 7. ἀηὰ 
1Π|. 130, 2. ΏΕΙΘ Π6 ΘΧΡΓΘββοΒ ἴΠ8 
βᾶτη8. ἰϊηρ ὈΥ ἴΠ6 ψΟΓα8. μάστιγες τε 
καὶ κέντρα. ΕτοΙη ἔπθποα ᾿ὰ ννὰβ τιβθή 
ΒΘΠΟΙΆΪΠΥ ἴο ἀδποῖθ ΔηΥ Κἰπαᾶ οἵ οοτη- 
Ρυϊβίοη. 

ἐν, “ 
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ΑΒΙΑ. Α. Ὁ. 466. ΟἸντωΡ. 78. 3. 

ἡδὃ “ΙΝ Ν »' ΄ ΡΟΝ »ἣ οὐ ζαν, ἡἀδ ’ 

ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε ζυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου ῥᾳδιὸν 
΄ 3 ᾽ - Ν ᾽ ΄ ΩΝ » Ἂ 

83τε προσαγεσθαι ἦν αὑτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. ὧν αὐτοὶ 
Ἷ « ’ ἊΝ Ν Ν ΕΣ ΄ 

αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι" διὰ γὰρ τὴν ἀπόκνησιν ταύτην 
“ “ , 3. Ἂν “ Ἂ 5. ΝΥ ἔπι 

τῶν στρατειῶν οἱ πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀπ οἴκου ὦσι, 
΄ 3. αν ᾽ .-: “ “ Ν « ͵ Ε] ΄ 

χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμαδϑ 
7 ἣς ΄ Ν 3 Ἷ ΕΥ̓ Ν Ἁ » Ἂν “ 

φέρειν, καὶ τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς 
΄ ἃ » “-“ ἵν, ᾽ Ν Ν « , » “ 

δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ δὲ ὁπότε ἀποσταῖεν, 
᾽ ΄ ᾿ς ᾧ » δ ΄ , 
απαρασκεῦοι Και αἀπειροι ες ΤΟΡν πόλεμον καθίσταντο. 

(. Ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπ᾽ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ . Ἐγ μετι ἡ ρυμ μᾷ 
ἐν Παμφυλίᾳ πεζομαχία καὶ ναυμαχία ᾿Αθηναίων καὶ τῶν 

Α.6. 466. 

ΟἸΣΙΩΡ. 78. 3. 

ΨΑτίοι5 ΘΧΡ οἱ β οὗ {86 

Αἰποπΐδπ οοηΐραοτγαον. 

Βαΐο5 οὗ 16 Ἐπτγ- 

πιράοη. 

Α.6. 465. 

ΟἸντηρ. 78. 4. 

2 Ἐσδνοὶῦ οὗ ΤΠαδι8. Α- 

ἐρτηρύ ἴο οοἸοηἶβθ Ατη- 

τιάδου 

διακοσίας. 

στρατηγοῦντος, 

ΕΝ. τ πρὸς Μήδους, καὶ ἐνίκων τῇ αὐτῇ 

ἡμέρᾳ ἀμφότερα ᾿Αθηναῖοι Κίμωνος τοῦ Μιλ- 

καὶ εἷλον τριήρεις 
ἊΝ Ἂ Ν 

Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰς πᾶσας ἐς τὰς 
͵ “ ᾿ γ 

χρόνῳ τε ὕστερον ξυνέβη Θασίους 
᾿ ΄σ΄ » ΄ ᾽ Ν ΄“ » ΄“ 

αὐτῶν ἀποστῆναι, διενεχθέντας περὶ τῶν ἐν τῇ ῬὮΒΙΡΟΙ 8, 

2. δὲ ἦ ἦν αὐτοῖς προσάγεσθαι «. 3. οἵ οἴη. Β. ταύτην] Οτη. 4. ἄποικοι 
Ἐ. ἀπ᾽ οἴκου Ῥορρο. (4061. 5. τὸ] ὉΤη: Ὁ: 8. ἄπειροι Α.Β.Ο .Ε.. Ε. Η. γιοῦ. Ἡ. 
ῬΡορρο. (106]1. ΒεΕκὶκ. ἃ. οἵ οοίθγὶ ἄποροι. 
οΤη. 6. 

ἐν τῇ] οἵη. Ο.1.Κ.4.6.1. οἱ ργυ. ἃ. 

9. ἐγένετο---διακοσίας Ὠΐοη. Ηα]ῖο. 
22: ΑΒ. 

ἐπ᾽ Ἑὐρυμέδοντι ποταμῷ] “Τῇ Υἱνοῦ 
Ἐατυτηβάοη (δῦ 115 τηοιτ ἢ) 15 420 ἴδε 
ν]ᾶρ, ἀπ ἔτοτη 12 [0 15 ἴθο ἄθερ 
Ἰηβ146 {Π6 ουγνοᾶ θΔΥ Β]οἢ οχίθη 8 

κ ΔΟΓΟΒΒ 18 τηουῃ. Οπ (8 ΔΓ [Π6 
σοηῆϊοΐ οὗἉ [Π6 βίγθασῃ, νυ {πὸ 8υν6}} 
τΟ]]οὰ ἴῃ ἔγόγη {Π6 8θᾶ, βῬῬΠΟΓΑΙν ρτο- 
ἄμοθβ ἃ νἹἱοϊοηΐ βυσῦ; δπὰ ᾿ ἰβ 80 
ΒΠΔΊ]ονν, ἃ8 ἴ0 Ὀ6 ᾿πηραβ8α 0 ]6 ἰο Ὀοαίβ 
[Πδὲ ἄτανν τηοσο [Πδῃ οη6 ἴοοΐ οὗἉ ννδίϑυ. 
Ἀ κι χ Βγοδα ΒΑΡῪ μ]αϊη5. οχίθηα 
ΟΥ ΒΟΠΊΘ 1168 ὈΘὨϊπα {π6 θεὶς οὗ 
βαη- Ὦ}}}5 ψ ἘΙΟΝ βἰκισε {ῃ6 βΒἤουθ, 
ΒΤΟΙΡΒ οὗ Ιονν ἢ1118 βυσορορῆ, δηα {Π6 
ΠΟ. ΠςΔ1Π8 116 ἔν ᾿Π]αη, 686 ρ]αὶη8 
ἈΓΘ ον] θη ]ν Δ]}υινῖα], ἀη ἃ νον Ἰοὸν ; 
αηα (Βουρἢ σονογθα νυν] .]Δ σοῦγ86 ρΎά88, 
Δηὦ ΒρΡΡοΟΥ ηρ ΠαΙηΘΥΟΙΒ Πογ 8. οὗ 

ΓΙ 

[ 

« 

. ἐπ᾽] ὑπ᾽ Ὁ. 1Ο. καὶ ναυμαχία] 
14. ἐς τὰς διακοσίας] Α.Β.ΟΙΝ.».ἢ. Β.Ε.6. οὐ να]ρὸ οπαϊτταπῦ του τη. 

οτ. (106]]. ἴῃ 6. 2. 1618 ᾿πο] 810 ΡΟΡΡοΟ, 41] 1η 6. ΠῚ ΠΟΙ ΟΙἿΠ. 
ΒΙΕΉΗΝΟΝ ἔρ. Ῥορρο. Βεκι. Ο.Ὁ. εἷ σβίθεὶ δέ. 

18. τὲ Α.Β. 
θασσίους 5. τό. τῶν ἐν] οπι. Ρ. 

““ φαίΉ16, πᾶν Ἔν ΓῪ τηδηῖς οἵ θοϊηρ᾽ ονεῦ- 
““ Ποννρα ἴῃ ψιιηΐογ." Βεραιζοτε 5 Οατγα- 
φιαπΐα, Ὁ. 135. 137. ϑὅποιῃ Ῥοϊησ {Π8 
Ὠδίπιγθ οὗἉ [Π6 ΒαΓΓΟΙ ΠΑ ἸΠρ᾽ ΘΟΙΠΊΓΥ, ἰΐ 18 
ΘΑΒΥ ἴο σΟΠοοῖνϑ {Παΐ {Ππ6 σουΓβοΒ οὗ [ῃ9 
ΓΊΝΘΓΒ τηιδῦ ἤᾶνθ ἈΠαΘΓΡΌΠΘ ρτραΐ 8]- 
[Θγαίοη8, ἃ {πᾶ ἃ ὈΔΥ την ἢᾶν ποῖ 
ΔΟΘΌΤη] αἰ θα ὙνΠΘΓΘ ΓΟΥΤΊΘΥΪΥ {Π6 ἸΙρΐ 
ν688618. οἵ {π6 δποϊθηΐβ σου] θῃηΐθυ 
νυποιΐ αἰ ΠΟ] ν. 

14. τὰς πάσας ἐς τὰς διακοσίας] 
““ ΑἸποθπηθπρ᾽ ἴῃ 841} 0 ὕτνο Βυπάατγαα ;᾽ 
{Πῦ 15, τῃαῦ [Π6 ὑνῇ 016 πατη6Υ οὗἁ 8ῃ1085 
ἰακθὴ δηὰα ἀθϑίγονθα ννὰβ ὕσνο πυπαγοα, 
ποῦ {Πα {Π6 γνῃοἱο ἤθϑί οοπβιβϑίθα οὗ πὸ 
τηοτο. ΟὈτηραγο ΨΠ1Π). 21. ἀπὰ ΨΊΡΟΥ, 
ς. ΠΠ᾿. βθοῦ. το. ποῦ. 87. δηᾷᾶ Ἡρυτηδηη. 
δα ΨΊρογ. ποῦ. 94. ὙΥ̓ ΒΕΙΠοΥ {π᾿ ἁυθοῖθ 
ΒΒοι ἃ θ6 Κορῦ οὐ οπηίθα Ὀρίογθ δια- 
κοσίας ΒΘΘΙῚΒ ᾿δΙὰ ἴο βϑᾶΥ. Βαΐ ἐς ἀοε8 

- 8 
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ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. τοο, ΙοΙ!. 

ΤΗΛΒΟΒ, Α. Ὁ. 465, ΟἸνταρ. 78. 4. 

᾽ ’ » ΄ Ν “- ΄ ἃ 39 ΧΑ 

αντίπερας Θρᾷκῃ ἐμπορίων καὶ τοῦ μετάλλου ἃ ἐνέμοντο. 
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Ν ἈΝ Χ ΦΡν ΄ ᾽ὔ ε» “ ͵ 

καὶ ναυσὶ μὲν ἐπὶ Θάσον πλεύσαντες οἱ ᾿Αθηναῖοι ναυμαχίᾳ 3 
» ’ Ν » Ἂν “ » 7 τὴν Ἁ ,ὔ 

ἐκράτησαν καὶ ἐς τὴν γὴν ἀπέβησαν" ἐπὶ δὲ Στρυμόνα 
Ἂ: ᾽ 7 ΄“-“ ΄ ΄ ἮΝ 

πέμψαντες μυρίους οἰκῆτορας αὑτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὑπὸ 
Ἁ ᾽ Ἀ 7ὔ ΄ ΝΥ ’ ’ 

τοὺς αὐτοὺς χρόνους, ὡς οἰκιοῦντες τὰς τότε καλουμένας 
, « ὉΝ ΄- ΑΥ̓͂ ΄“- Ἁ ε ΄ 

Ἐννέα ὁδοὺς νῦν δὲ ᾿Αμφίπολιν, τῶν μὲν ᾿Ενννέα ὁδῶν αὐτοὶ 
᾽ ΄’, ΩΝ 3 » Ν “ οΥ “ ,ὔ ΕῚ 

ἐκράτησαν ἂς εἰχον ᾿Ηδωνοὶ, προελθόντες δὲ τῆς Θράκης ἐς 
ὔ ’΄ » ὔ ΄-“ ΄ Ν ΄. 

μεσόγειαν διεῤφθαρησαν ἐν Δραβήσκῳ τῇ ᾿Ηδωνικῇ ὑπὸ τῶν 
ΩΝ ΄ - ΄ 3 Ν ε 

Θρᾳκῶν ξυμπάντων, οἷς πολέμιον ἦν τὸ χωρίον αἱ ᾿Ἐννέα 

ὁδοὶ κτιζόμενον. 

Τὴ6 ΤΠδβίδηβ βΒ0] οἷν 

814 ἔγτοπη δορά ξθτη 0 ; 

θαῦ 1τῃ8 1 ιδοράκιηηο- 

Πἶδηὴ8 816 ργρθνοπηίρα 

{τΌΤα ΒΟ Πα Σηρ τῷ ὈΥ {πὸ 

΄, 

πολιορκουμενοι 

᾿Αττικήν. 

ΟἹ. Θάσιοι δὲ νικηθέντες μάχαις καὶ 

Λακεδαιμονίους ἐπεκαλοῦντο 
ο 5 “ » ᾿ς ΟῚ ’ » Ν 

καὶ ἐπαμῦναι ἐκέλευον ἐσβαλοντας ες τὴν 
« ᾿ « ’ὔ Ἁ ͵ ΄ 

οἱ δὲ ὑπέσχοντο μὲν κρυῴα τῶν 2 
Ἁ Ἂς 

Ἔτθαρ θατιμηυακο οἵ ᾿Αθηναίων καὶ ἔμελλον, διεκωλύθησαν δὲ ὑπὸ 

τ. ἀντιπέραν 1. θράκης 1.ἃ.1. 
Ῥεγϊθροία ρ22. ὠγυγίη τε θάσος Δημήτερ 
4. ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους οτη. ἔ. 
Ῥορρο. οε]]ογ. Βεκκ. ἘΕ,, οἵ δθίου οἰκειοῦντες. 

προσελθόντες ἴ,.0.". 
ἰδωνικῇ ἴ. 

προελθόντας ἃ.ἢ.1. 
δραμήσκῳ . δραμίσκῳ σ᾿. 

ΕΣ ,΄ 

ος ἀκτη. 
2. θάσου Ῥ.Θ.». θᾶσον ἃ. ΠΙοπγΒῖι8 

3. στρυμμόνα Ὁ.Ϊ,.ν.}.1. 
5. οἰκιοῦντες Ἀ.Β.ΟΙ.α.Η.Κ.1,..0.0.». 

Ἵ ἡδωνοὶ οἴ τῆοχ ἡδωνικῆι Ε΄, 
8. διέφθειραν Ὁ. δραβίσκῳ (1. 

το. μάχῃ Ο.α.Κ.1,..0.Ρ.6....1. 
12. ἐπαμῦναι Α.(.Β.Ἐ.1.. Ῥορρο. 6611. Βεκὶκ. ἐπαμύναι Β.Ἡ.ἸΚ.ς.ρ.8.1.. ργ. Ὁ. εἱ 
να]ρο ἐπαμύνειν. 

πού 5θθπη ἴο 1π6 [0 Ὀ6 Θδαιϊναὶθηΐ [0 
““ Οἰγοιτογ,᾽᾿ 88 ΒΙαπιθ χαοίθα Ὀγ (ΔΌ]]6Γ 
ΔΡΡΘΆΓΒ 0 Ὁπάογβίαηα τ ; Ὀτῦ γαῦΠοΓ ἴο 
ΒΙΡΤΙΥ “’ 85 ΤΠΔῊΥ 88, “10 {Π6 ΠΌΤΗΠΟΥ 
“ οἵ Απα [Π6 πυτηθογῦ οὗ 5Π105 [ΚΘ 
ἃ Πα “οβίγογθα 1π ἃ Ὀδί616 την 6 ἀβοοῦ- 
ἰδ Π6 4 νυν ΤΟ]ΟΥΔὉ]6 δοσῦγαου. [1 Πᾶν 
[ΟΠ ον ΒΘΚΚΟῚ {Πογϑίογθ ἴῃ σία! Π] Πρ 
[Π6 ἀγίο]6. 

1. καὶ τοῦ μετάλλου] ὅεε6. Ηεοτοαοί. 
ΜΠ 10: 2. 2.477 1, 2. 

8. ἐν Δραβήσκῳ)] ΤῊ5. Ῥευμαρβ, {πΚκ8 
Πογίβοιιβ, 15. 1πη6 πᾶπηθ Ὀοΐἢ οὗ ἃ ρῥ]δῖῃ 
ΠΩ ἃ [ὈΓΙΓΘΒΒ. ΟΥ̓ βΒίτοηρ-Πο]α οἵ ἴῃ 
ΠδΕνΘ5 ἴῃ ἴΠ6 }]αῖπΠ. 80 0Π6 Πδτη68 οὗ 
[Π6 ἀα]658 δηὰ ρΊθηβ ἴῃ {π6 πού οἵ 
Επρ]απα ἀπα ἴῃ ϑ'εοοῦαπα ἀρρὶν θα Ά}}ν 
ἴο 186 ψν» 0186 νδ]]ὸν ἂηὰ τὸ {Π6 νἹ]]ᾶρο 
ΟΥ̓ ΟΟἸ]θοίοη οὗ Ποιι865 νν 1 ἢ Βατγοὰὺηά 
[86 σμυγοῃ, ἀπ ἴογπὶ {πΠ6 ρυϊηςσὶραὶ 
Βα! αοη ἴῃ 10. γα δβοιιβ 15. ΘᾺ [Π6 

14. ἔμελλον] ἐκέλευον 6. 

ϑίσγτηομ, δηα ἔγοπη [ΠΘη66 Θαβίνγασα {116 
Ῥ]αῖη οχίθη 8 ἢ ἃ ρΥδ 8] ἀβοθπΐ ἃ8 
ἴατ ἂ5 ῬΠΠΡΡΙ, τυ μῖοῖ ρ]δοα βίοοα οη ἃ 
᾿η6 οἵ Πῖρῃ οουπίτγ, ἔουτηϊηρ ὑγμαΐ 
τηϊρῃῦ 6 (8164 {π6 Θδχίτθιηθ θοιπάδγν 
οἵ [Π16 νον οἵ {η6 ϑίγγιηοη. ὅ68 
Δρρίδῃ, Οἷν!] ὅ  ατγβ, [Ν΄. τορ. 

ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν ξυμπάντων] ῬΟΡΡΟ 
ΠΘΘΟ]ΘΒΒΙΥ ῬΓΌΡΟΒΘΒ [0 τΤθδα ξύμπαντες. 
7 νγὰβ παῖυσαὶ {παῦ 811 {πὸ ᾿Π Ὠγδοίδη 
{068 οἵ {Πα ρατί οἵ ΤὭταςθ που] 
ΠΟΙ ]Π6 [0 ΘΞΊΓΟΥ ἃ ΘΟΙΟΠΥ δἰςοιη ρ Πρ’ 
ἴο 856 0{16 1561 ἴθ βοἢ δὴ δαἀναηίαρθοιιβ 
Βα! ἃ5. ΔΙΠΡὮΙΡΟΙ]ΙΒ ; ΘΒΡΘΟΙΑΠ]Υ ἃ8 
[118 νγὰβ ὕπ6 βθοοηα αἰζοτηρί τπαθ Ὦγ 
[πΠ6 τοοὶςβ ἴο βία ὈΠ15 0} ὑπϑγηβθῖν 8 Ἰῃ 
{15 βροῦ, ἀπα 7Π6 ἔου ΠΊΘΥ αἰτοπηρῦ, ἈΠ ΘΓ 
Ατβίδρογαβ οἵ Μ|]θίπιβ, ἢ θθ θη ΔΙσθαα Υ 
ἀοίραιοα Ὀγ ὑμ8 βῆογίβ οἵ [ῃ86 παῖϊνθϑ. 
Πετοάοί. Υ.. 126, 2. 



118 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΤΑΟΘΟΝΊΑ. Α.6. 464. ΟἸνΡ. 79. 

ϑρατία, δηα {Π|Ὸ στονοὶὲ τοῦ γενομένου σεισμοῦ. ἐν ᾧ καὶ οἱ Ἐϊΐλωτες 
οἵ {π| Ηο]οίβ. Ἢ Ἵ μου, Ἶ 

» “ Ν “ 4 ΄“ ,ὔ Ν 

τ δ τι. αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶται τε καὶ 
ΟἸγταρ. 79. " “ » ᾽ , 3 .κ - Ν 

3. Ὑπαριν αττουάο, Αἰθαιῆς ἐς Ιθώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι δὲ 
Α. Ὁ. 463. 

οινων το.5, τῶν Ἐϊλώτων ἐγένοντο οἱ τῶν παλαιῶν Μεσ- 
, ᾿ , » , - ον ͵ ᾽ ΄ 

σηνίων τότε δουλωθέντων ἀπόγονοι ἡ καὶ Μεσσηνιοι ἐκλὴ- 5 

θ ἱ ὃς μὲν οὗ ὺς ἐν ᾿Ιθώμῃ πόλεμος 4θησαν οἱ παντες. πρὸς μέν οὖν τοὺς ἐν μῃ μ 
΄ ’΄ ᾿ 3, ’ 

καθειστήκει Λακεδαιμονίοις, Θάσιοι δὲ τρίτῳ ἔτει πολιορκού- 

1. εἴλωτες οὐ πιοχ εἰλώτων Ε΄. 
4. ἐθεεῖς 1. αἰθνεεῖς Α.Β.Ν. αἰθιεῖς Καὶ. 
ψα]ρο, εὐ ΒΕκκ. Αἰθεεῖς. 
νίων ΚΗ.ΚΚ.1..Ν.0..6.ρ. 
1: Βὴ.:8.:.Ὁ.Ψ 

αἰθαιεῖς 'ΓιιΒαΠι5. 
ἐς] ἐπ’ α.Κ.1,.0.6.ἀ.6. 
δις μεσήνιοι 1. 0. 5..Η.1..0.0. 11. 28.. 8: ΒΙ1Θ.Ε: 

μεσηνίων Ἡ.Κ.1,.0.α.1. 11. το2, 1. (.1,..0.Ρ.6..6. ΠῚ Ρ  : 

2. παροίκων Ο.Ἐ.1.1Κ.1,..0.Ῥ.6..ς.α.6.1. 
Αἰθαιῆς Ῥορρο. (6]]. 

δὲ καὶ τῶν ΚΚ. 4. μεση- 

1,.0.4.6. Π1. 88, 5- 1,.0.}.4.6. μεσηνίους 111. 81, 2. Ε.Κ.1,.0.Ρ.ἃ. μεσήνην [11]. 
0. 4. ΚΟ ΠΟΘ. αἰ ΘΟΝΙ. ΒΟ. τ: δἰ 74: 1- νυϊραίδ: 

6. οὖν] οι. Α.Β.ΒΕῊΗ.Υ 6.1}. εἴ ργυ. α. Ρ.Θ. τότε οἵη. Ὁ. ἡ] οἱ Καὶ... 

τ. οἱ Εἵλωτες αὐτοῖς ἀπέστησαν] 
“ΠΥ δχρθυιθηοθα ἃ τονοὶῦ οὗ 1Π6 
“ς Ἠε]οίβ.᾽ Οοτηραζθ 1. 6, 2. 11. ΤΟΙ, Ρ. 
1Π1|. οϑ, 1. δῃὰ 10 Κου 8 ποΐθβ οἡ ὟἼ]. 

19. 8.30: 
2. τῶν περιοίκων] ἼΠ6 περίοικοι οἵ 1.ἃ- 

σοηΐα γγῈΓΘ (0 {Π6 Ἰ)ΟΥΙΔ ἢ ΘΟΠΟΙΙΘΙΌΓΒ, 
ΟΥ ραγίδηβ, βχδοῦν ννμαΐῦ [Π6 ϑΆΧΟΠΒ 
ὙΟΓΘ (0 {Π6 ΝΟΥΓΊΔΏΒ ἴῃ ἴΠ6 τοῖσῃ οὗ 
ὙΥΠΠ]ΠΙατα (Π6 ΟὈΠΑΏΘΓΟΥ ; πα νυ Παῦ [πον 
τηϊσῃς πᾶν Ἰοπρ σΟΠΠΠπιθ το ᾿6, δὰ 
πού {Ππ6 ἀογηθβίϊο αΠΆΓΓΘ]5 ἴοΥ [Π6 ἀπ ἢν 
οἵ Νοτγιηδηάᾶν, ἀπῇ [Π6 νγᾶγβ Ί ἢ ΕΤΔΠΟΘ, 
ΟὈ]Ισοα {Πη6 (ΟΠ ΘΓΟΥ 8 πη] ]αΐθ 5π6- 
ΟΘΒΒΟΥΙΒ [0 σΟΠΟΙ]ΠἸαΐθ {πεῖν ΕΠ ρ 58} 5ὰ}- 
Ἰθοῖβι Τῇηθ περίοικοι ννοσθ ἴπ6 οἱ 
Αοδμαϊδη ᾿Ἰπῃαθϊαηΐβ οἵ 1 σοηϊα, τνῆΟ, 
Αἰτου {Π6 Ἰ)οτίαπ οοπαιιθβῦ, Βα Ὀτη 66 το 
[Π6 ᾿πνδάθυβ οα. σοῦίαϊη σΟΠΠἸΠΠ]Οη8, ὈῪ 
ὙΒ]Οἢ ΤΠ6Ὺ σία! θα {Π 611 ρυϊναΐθ στρ 5 
οἵ οἰ Ζηβ ῃΡ, ἀπ ἃ]80ὸ {ῃ6 τὶρὴΐ οἵ 
νοῦ ηρ ἴπ {Π6 ΡᾺὈ]1Ο ἈΒΒΘΠ]γ. 686 
ΤΡΉ 5. ΠΟνΡΟΥΟΥ ὑνοῦθ ου οι θα [ο ἃ ἢ 
ἘΠΠΒΠΘΟΘΒΒΓᾺ] αἰζοιηρί ἴο 5ῆαϊκθ οἱ" {Π68 
Ἰ)ογίαη. γοκθ, ἀπα ἔγοτη Πποπορίογιναγα 
{ΠΟΥ τνογο ἰγραῖθα ἃ5. Β Ὀ]Θοῖβ ΤΑΡΠΟΥ 
τΠὰη ΟἸΠΖθη8, Ὀθιηρ 6]101}0]6 ἰηαἀθρα ἴο 
ΓᾺ Πα Ὺ σοιητηδπαβ, θὰ ννὉἢ ΠΟ νοΐοθ 
ἴπ ἴπ6 ΡᾺΡ]1ς ἀΒβθ ]ν, ἀπ οὗ σοιγ88 
θεῖπρ αἰβαια!ῆρα ἴογ {πΠ6 οὔΐϊοοθβ οὗ 
ΘΡΠΟΥ, ΟΥ̓ οἵ 6] 16, ΟΥ βοπαίου. Πον 
τϑηπηαϊηθ ἃ 1ῃ {Π|5 ἀδροπάθης σοηΠ Π] θη 
ἄονπ το {πὸ πη οἵ Απρτιβίιι5. (ὑξοβΆυ, 
νγΠ0, ἢ {Ποῖ τη κὶηρ ΔΠ ἀρρθὰ] ἴο ἢ]5 
Ἰηζογίοσθησο, σαν ὑπο {πὸ {{}} Θπ]ου- 

5. δουλωθέντων τότε (.1,..Ὸ 

τηθηΐ οἵ οἷν} τὶρῃΐβ, πα ἡδργινθα {Π6 
ραγίδηβ οὐ {ΠῸ6ῚΓ θχοϊαβινθ ΒΟ Πθ ΠΟΥ. 
ΤΠ τϑϑου πλὰν ἢΠπΠα {Π18 ἃπα Οὗπου ἴπ- 
Τουτηδίϊοη ἢ {πα 5 ]θοΐ οἵ {Π6 περίοικοι 
τὸ ΗΕ τοδοίβ, ΝΙ. 58. 4. ΕΞ ΧΟ τ δ᾿ 
(τ Ν᾽ ΑΙοκο δου 8 ποίθ,) 28. 29. Τ}ι- 
ογαϊαθ8; 111. τόν 2. ἀν θα ΠῚ 
ΨΠΠ1. 6, 4. 22, 1. Χοπορμοη, ΗΕ]]Θη168, 
1Π1..5, 6. ϑύγαρο, 111. 5. 4- Ῥαιβδῃ]δβ, 
11.2 τ. Μύοτ, Ἰθουδηβ 11. ἢ. σι, 
ἄς. το1. Π6 πᾶπηδ περίοικοι, Ἰ]κ6 σύν- 
οἰκοι ἈΠ μέτοικοι, ἀφποίοα ἃ Ὠοΐν οἵ 
ῬΘΟΡΙΘ ἸΟΟΔ]]ν οοπηθοῖθα 10 {πὸ β[αΐο, 
Ῥαΐ ποῦ Ὀδιηρ οἰ Ζο 8 οὗἉ 1, ΟΥ αὖ ᾿ϑαβίὶ 
ποῦ δη]ουπρ {π6 ΘΟΠΙρ]οῖθ τὶρηῖβ οἵ 
ΟἸΠἸ ΖΘ ηΒ 10. ὅθ Δρρθηαὶχ {Π. 

8. Αἰθαιῆς) Δίἰθεεῖς. Νοη ᾿ζὰ σοΠι1]68 
Ὁ Αἰθαία ββϑοιιηάιιπη) ϑίθρμαπιπη θῬγ- 
φαηΐ. [ουιηδι ἀθοῖ, πθαπθ ἰΐαὰ ἀρπὰ 
παν ἀἸάθὰ Ἰορῖββο νἱάθῦασ. Οιι8 
απΐθιη νΘΓᾺΠῚ ΒΟΥ αν Υύ ἸΘο ΠΟ ἤθτη ὑπ 
'ρ86. πάθοι Β. Ησρ5. Βιύαμη. ἢυ]ι8 
ῬΟΡᾺΪ ἱρπογαῦ (ὑ6]1ὰν. Ρ. 7067. 008 
Αἰθαία ϑῖθρπαπο, αὶ ῬΒΠ]ΟΟΠοσ τὴ οχ- 
ΒΟΥ 1. Αραα δαπὴ Αἰθαία, οἵ ᾿η16 ρϑη- 
{16 Αἰθαιεύς. διϊῆαβ ΓΑϊθες, ἐθνικόν. 
Ἀππία οπιηθ8, απδτη σεθοὶ απ 1.ἃ- 
{1η1, Πᾶς ἰὴ Τὸ Ρ]απθ β]θηῦ. [)6 86- 
οοββδίοηρ νἱᾶ. Ῥαιβαη. Μεββ. [Χ. ἃγ. 
1ΠῸΧ δὲ καὶ τῶν Εἷλ. 566. ργερορα!. ΑΝ Α55. 

5. τότε δουλωθέντων) ““ {0 ἐδηίροΥ 6, 
Ἡ. 6. ἐπδιψηῖ, ποίο οηνηΐδιιδ, αὐ ἀοοο 
ΟΕ, αὐ )οπηοϑη. Τθρη. ρ. 264. 
δ. μυ. δι. δθθ αἶδὸ [ῃ6 ποίβθβ 

Ὅ5 1ν.. 406. τ. δα Ψ111. ὅ2:.8: 



ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Α. Τ| 102. 

ΤΑΟΘΌΝΙΑ. Α. 6. 461. ΟἸνπιρ. 79. 4. 
, τὸ ἢ - 

μενοι ὡμολόγησαν ᾿Αθηναίοις τεῖχος τε καθελόντες καὶ ναῦς 

119 

δό ’ ἵν, σ ἐδ Ε] ὃ ω » 7 “5 

παραδόντες, χρήματα τε ὅσα ἐδει ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξά- 
ἈΝ ΤΣ Χ , ͵, » κ Ἂ ΄ 

μενοι καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τὴν τε ἤπειρον καὶ τὸ μέταλλον 
,ὔ ΄ Ἀ « » ΄σ Ν εν 

ἀφέντες. ΟἿ]. Λακεδαιμόνιοι δὲ, ὡς αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐν 
ῖ Ω , » Ψ « ΄ ΒΩ ᾽ 

Ξὰ σύ ὐμΝν Ἰθώμῃ ἐμηκύνετο ὁ πόλεμος, ἄλλους τε ἐπε- 

ΟἸΣΙΩΡ. 79. 4. 

Τη6 1 ΔΟΘα:οΠ ΟἾΔ 8 

Γ, ΄ Ν ᾽ ,, ε ΕἸ 

καλέσαντο ξυμμάχους καὶ ᾿Αθηναίους" οἱ ὃ 
ΞῊ , ΄ , » 

ΔΡΡΙΨ ἴον αἷὰ ἀκα ἦλθον Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήθει οὐκ 
{π6 ΗεοΙοΐβ ἴο {π6 ΑἰΠ6- 

ΠΪΔΠ5 ; {Π6η ὈΘΟΟΙΠΪΠΡ 

ἦθδϊουβ οὗ {ποπη, Π6Υ 

ἈΝΑ ΄ . » Ν 3 ΄ὕ “ 
ὀλίγῳ. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο ὅτι3 

ἊΝ 

δὲ 
΄, ΄- 7 ’ - 

πολιορκίας μακρᾶς καθεστηκυίας τούτου ἐνδεᾶ 

΄-΄ ΕῚ ΄ Ν 53 ΄. 

τείχομᾶχειν ἐδοκουν δυνατοὶ εἰναι, Τοις 

ΒΘ Πα [ΠοῚῃ ΠΟΙΠ8 δρϑίη. 

ΙΘοκ δτοαῦ ἰγγϊἑαςοη ἃ- 

ξΒαϊηβδὺ ΤιΔορςηοη. 18 » , “ Ἂ; Ἃ - ἊΝ , Ν 

ἐφαίνετο βιᾳ γὰρ ἂν εἷλον τὸ χωρίον. καὶ 8 
Θχοϊερα Ὀν {Π|8 οοπαποί ᾿ ᾿ 

- 5 “ ͵7 -“- 

Ἁτποηρϑὺ ἴπ6. ΑὐΠοηϊ- διαφορὰ εκ ταυτὴῆς τῆς στρατείας πρῶτον 
88, Ὥ » ",, Ν » 4 

Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αθηναίοις φανερὰ ἐγένετο. 
« ν ΄ ᾿ ν Ν 7 ;,): » ε ,ὔ 

οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ τὸ χωρίον βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, 4 
, “- ᾽ ͵ Ν ΧΝ Ν Χ ΄ 

τ5 δείσαντες τῶν Αθηναίων τὸ τολμηὴρον καὶ τὴν νεωτεροποιίαν, 
Α. » ’ὔ “ « ΄ὔ 2 ΕΝ 7 

καὶ ἀλλοφύλους ἀμα ἡγησάμενοι, μὴ τι, ἣν παραμεινῶσιν, 
Χ “ » , ΄ 7 7 , ΄“ 

ὑπὸ τῶν ἐν ᾿Ιθώμῃ πεισθέντες νεωτερίσωσι, μόνους τῶν ξυμ- 
΄ » ͵ὔ Χ Ν «- ͵ » “ ᾽ ΄ 

μάχων ἀπέπεμψαν, τὴν μὲν ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες 
Ἂ, Ὁ 30ῸΝ ΄ὔ » “ ,') ΄- δ το ἴω 

δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται αὐτῶν ἔτι. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι ἐγνωσαν 8 
» 5 οἷς “ 7 ΄ » “ἢ ᾽ Π 

2οοὺκ ἐπὶ τῷ βελτίονι λογῳ ἀποπεμπόμενοι, ἀλλὰ τινος 
ἐ ἐ 

[4 Γ ἐν Ὡ Ν » ’ὔ 

ὑπόπτου γενομένου" καὶ δεινὸν ποιησάμενοι καὶ οὐκ ἀξιώ- 

1. τε] οτη. ἷ. 2. παραδοῦναι Τ1,.Ῥ. 5. ὁ πόλεμος οπ|. ἔ. 8. ἐκαλέσαντο Ξ-. 
9. τοῖς] τῆς ΓΚ ΙΝ. Ο.Ρ.ΟΟΥ.ς.ρ.}.1. Ηδδοκ. Ρορρο. 11. εἴχοντο χωρείαν "ἢ 
14. τὸ χωρίον] ὁπ. ἃ.1. ΤΕ: δήσαντες ἢ. δεισάντων δ΄. τύ. παραμένωσιν Ῥ. 
17. νεωτεροποιήσωσι (.(α. 18. μὲν οὖν ὑποψίαν α.1. οὐ] μὴ ἃ... 19. οἱ] 
οὐ Ο. ἔγνωσαν] οπι. Α.Β. ΕΓ ρ.ἢ. 21. οὐκ] οἴῃ. α.Κ. 

9. τειχομαχεῖν ἐδ. δ. Οοτηρατα Ηε- 
τοασοί. ΙΧ. γο, 2---4. 

1ο. τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο] Τούτου, τοῦ 
τειχομαχεῖν, τῆς τέχνης, δηλονότι. ϑοΠο- 
ἸἸαβῦ, ““ἼΤὨ1Β. απ} 1ν οἵ 51Κ1}} βθοιηθα τὸ 
“ Β6 ἀεβοϊθηΐ ; ῸΓ 6186 ἔῃθυ υνου]α Πᾶν 
κ (Κοη (Π6 ρ]δοβ. ὈΥ δββαι]ῦ." Π6 
ῬίαΓαΙ ἐνδεᾶ, “Τλῖησδ βθοιηθα τὸ 6 46- 
“ἢ ΠοΙθηΐ 1η 5Κ11],᾿ Τϑβθιη 165 {Π6 τιδ6 οὗ 
1Π6 ΡΙΌΓΑΙ, 11. ο8, 2. ἐπειδὴ αὐτῷ ἑτοῖμα 
ἦν. ϑ'66. Οἴου Ἰπβίαποεβ {Π6ΓΘ 'φυοῖοα. 
ΓΠ6 τϑδαϊηρ τῆς δὲ πολιορκίας 15. Ρτ6- 
ἴεσστοα Ὀγν Ηδδοκ ἂἀηα Ῥορρο, ᾿βοδιιβθ 

[Π6 Δγί]ο]6 βθθπη5 (0 Ὀ6 τϑαιιτρ ; 116 
Οἢ {Π6 Οἴου μαπα τοῖς δὲ, τοίουγηρ ἴο 
1[Π6 1ιΔορα οἰ η8, 18. ΠΑΓΠΓΑΠΥ 1Π- 
βουίθα ἴο ἀθποίθ {Π6 σπαηρθ οἵ {ΠπΠ6 58Ὀ- 
Ἰδοῦ, [Πη6 Ἰαϑδὲ τνοσβ. οἵ {π6 φγθοθάϊηρ 
ΟἸατῖιβθ μανίηρ το]αϊθα το {Π6 ΑΥΠΘΠΙΔΗΒ. 
Απᾶ {Π6 οπηϊββδίοη οἵ {6 δύίϊοὶθ ἤθγθ 
ΒΘ6ΠῚΒ ἴο οσοηῆττη, ἀπα Ὀ6 οοηῆττηθα Ὀν, 
[Π|6 ΒΙΠΉΠ]ΔΥ ΟΥ̓] ΒϑΊοη οὗ 10, 1]. 1ο, 2. οὔτε 
ξυνοικισθείσης πόλεως. 

20. ἐπὶ τῷ βελτίονι λόγῳ] ““ὕροη 

“ [Π6 τοῦθ ΓΘ [Ὰ016 σϑάβοη ὑπαὶ νυ ὰ8 
“ς αϑϑιρηῃθα.᾽» 



Ἰ: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΤΑΟΘΟΝΊΑ. Α. 6. 4δδ. ΟἸντΩΡ. 81. 2. 
Ὁ ᾿ ͵ὔ ΄-“- “ 8, Ν 3 κ 

σαντες ὑπὸ Λακεδαιμονίων τοῦτο παθεῖν, εὐθὺς ἐπειδὴ 
» , ᾽ ’ Ν , ΣΝ “- Μ "δ 

ἀνεχώρησαν, ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμα- 
Ἄ, ᾽ Ἂς ΄σ ,, ἐξ ,ὔ, 

χίαν πρὸς αὐτοὺς, ᾿Αργείοις τοῖς ἐκείνων πολεμίοις ξύμμαχοι 
ΕῚ ’ Ν Ν Ν “ ᾽ ,’ὔ ε » Ν 

ἐγένοντο, καὶ πρὸς Θεσσαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οἱ αὐτοὶ 

ὅρκοι καὶ ξυμμαχία κατέστη. ΟἸΠ]. οἱ δ᾽ ἐν ᾿Ιθώμῃ δεκάτῳ 5 
Ε « » Ἄ ὃ ’ὔ ΕῚ ΄ὔ ΄ὔ 

Α.Ὁ. 455. ετέεί, ως Οὐκεῖτι εουνᾶαντο αντέχξειν, ξυνέβησαν 

ΟἸνΙΡ. 81. 2. 

ἙἘπᾶ οἵ {πΠ6 Ηρφοῦ νγᾶγ. 

ΤῊΘ. νδηαβηρα Ηδ- 

Ἰοΐβ ἃ βοίψ]οα Ὀν {Π6 

ΑὐΒοηΐδη8 αὖ Νδυρδο- 

2 ἴυ8. Μορδγα τονο]β ἴο 

ὸ ὺς Λακεδαιμονίους ἐφ᾽ ᾧ τε ἐξίασιν ἐ πρὸς τοὺς Δα μ ς ι Κ 
Ψ « ΄ Ν᾿ » » 

Πελοποννήσου ὑπόσπονδοι καὶ μηδέποτε ἐπι- 
, 3Ξνς να ΝΣ Ἃ δέ ἁλί ΄-“ 

βησονται αὑτῆς ἣν ὁὃεὲ τις αλίσκηται, τοῦ 
53 “ 53 ᾽ὔ 7 

λαβόντος εἶναι δοῦλον. ἦν δέ τι καὶ χρηστή- 
ΑΙΠ6η5; δῃὰ Νῖίβεοδ ἐξ ; Ἢ . δι τι 

ριον τοῖς Λακεδαιμονίοις [Πυθικὸν πρὸ τοῦ, τὸν ἃηα Ῥορτ δῖῸ οσοὰ- 

Ρἱρα Ὀν 1Π6 ΑἸΠΘΠΐ8η8. 3 ἱκέτην τοῦ Διὸς τοῦ ᾿Ιθωμήτα ἀφιέναι. ἐξῆλθον 

δὲ αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ γυναῖκες, καὶ αὐτοὺς ᾿Αθηναῖοι δεξά- 
Φ.. ἢ 2, Χ ΄ » ἣν, Ἕ 

μενοι κατ᾽ ἔχθος ἤδη τὸ Λακεδαιμονίων ἐς Ναύπακτον κατῴ- 

μ᾿ 

Ὰ Ε «ε “4 Ν “ ΄“ » “ 

κισαν, ἣν ἔτυχον ἡρηκότες νεωστὶ Λοκρῶν τῶν ᾿Οζολλῶν 
’ Ν ἊΝ ζος 9 , » 

προσεχώρησαν δὲ καὶ Μεγαρῆς ᾿Αθηναίοις ἐς 
7 7, ᾽ ΄ “ » Χ 7 

ξυμμαχίαν Λακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς Κορίνθιοι 

΄ 

4 ἐχόντων. 

Ν - σ δῷ τ - - Ν » .Δ0 “ 
Περι γὙὴ5 ορῶων ΤΟ εμᾳ κατειχον και εσχον ἡναιοι 

ἣν, Ν Α; Ν Υ 

Μέγαρα καὶ Πηγὰς, καὶ τὰ μακρὰ τείχη φκοδόμησαν Μεγα- 
[ω Ν Ν “ ΄ » ΄ 

ρεῦσι τὰ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐς Νίσαιαν, καὶ ἐφρούρουν αὐτοί. 
Ν ͵ Ν » ΄ ᾽ ω “ Ν ξ ΄ 

5 καὶ Κορινθίοις μὲν οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τοῦδε τὸ σφοδρὸν μῖσος 
γ΄ “ ᾽ ᾽ , ἷ ’, 

ἤρξατο πρῶτον ἐς ᾿Αθηναίους γενέσθαι. 

2. ἐπὶ] ἐν Ν.Υ͂. ἐπὶ τῷ μήδῳ γενομένην ἃ. Μήδῳ] δημῳ 6. 5. ὅρκοι] 
οἵη. Ὁ. καὶ] οἴη. ῥ'. ἡ. τε] οἵα. (.6.α. 8. μηκέτι α.Κ.1,.0.Ρ.8... 
9. αὐτῆς] οὐτοὶ Κα. αὐτῇ ρτ. α. 12. τοῦ Διὸς] οἵη. α.Κ. ἰθωμήτου ΟΟΥ. 
13. οἱ ἀθηναῖοι Ο. 14. τὸ] τῶν Κι. α.ρ. 15. εἰρηκότες Β. 17. αὐτοῖς ο.ἴ. 
18. εἶχαν Ο. 

Θοτηθίτηθβ [Π6 ᾿πἤηιεῖνα τποοα [Ό]]ονν8 
[Π6. ΘΧΡΥΘΒβΙο ἢ Ἰὰ ὦτε, ἃ8 ἴῃ Ρ]αΐο, 
Αροϊορ. Ρ. 29. ὦ. πα οἵἴπϑῦ ἢ]ας 68 
αιποίοα Ὀγ Καππηογ, ἅτ. ἅτ. 8. 828. Ψε], 
867, 2. 

21. τὸ σφοδρὸν μῖσος] ““ὙΠπαΐ ν]οΙ]οηδ 

ἡ. ἐφ᾽ ᾧ τε ἐξιασιν] ““Οπ σοπάϊίϊοπ 
“οὗ {}οἷγ οιηϊρταίϊηρ.᾽" ΟὈπιρᾶγα Οἢ. 
113, 4. 126, 11. ΤΠ [Ἀ]]6Γ ἔου πὴ ΟΟΟῸΓΒ 
ἴῃ Ηοτγοάοίιξ, ΠῚ. 83, 3: ἐπὶ τούτῳ δὲ 
ὑπεξίσταμαι τῆς ἀρχῆς, ἐπ᾽ ᾧ Τε ὑπ οὐ- 

δενὸς ὑ ὑμέων ἄρξομαι. ἀπὰ ὙΠ]. 58, 

Ὁ 

ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε,---ἐπ᾽ ᾧ ΤΗΣ ἔσο- 
μαι. ΤΟΥ Πη8Ὧθ ρθᾶσθ Οἢ ἰθγτη8, 
“ἸΡΟῚ “ΟΥ̓ Δοσογάϊηρ 0 Ὁ ἢ (ΠΟΥ 
ΜΈΓ ἴο0 οτηϊρταίθ ἔτοτὰ ῬΘΙΟρΟΠΘβιιβ8.᾽ 

““ ἃηα ποίοχϊοιιβ Πμαΐϊγοα νυν Ὡ]Ὸ ἢ} ΠοῪ θΟΤΘ 
ἐς τουγαγβ {πΠ6 ΑἰΠοηϊδηβ." ΕῸΣΓ 1[Π8 
[ας 1056], σοι ραγΘ ΟΠᾶρ. 42, 2. 



ἘΞΥΓΓΡΆΦΗΣ᾽ Α΄. 

ἙΘΥΡΤ. Α.6. 460. ΟἸνταρ. 80. 

ΟΙΥ. Ἰνάρως δὲ ὁ Ψαμμητίχου, Λίβυς βασιλεὺς Λιβύων 

τῶν πρὸς Αἰγύπτῳ, ὁρμώμενος ἐκ Μαρείας τῆς ὑπὲρ Φάρου 

ΤΠ Υγ63. 102. 12] 

Α. Ὁ. 460. 

ΟἸντηΡ. 80. 

Ἐρυρῦ γϑνοἹβ ἔγοτη {Π6 

Εἰπρ οἵ Ῥεογβίβ. Τὴ 

8 Ἐπδυρ ϊδηβ τϑοοῖνο δα 

ἔγοτη ΑἴΠ6η8. 

΄ 5 ᾿ 3 ΄ Ν᾿ ’, Ε ᾿; 

πόλεως ἀπέστησεν Αἰγύπτου τὰ πλέω ἀπὸ 
Ἂ » Ν 5. ἋΔὍᾺ ΕΣ ΄ 

βασιλέως Αρταξέρξου, καὶ αὑτὸς ἀρχων γενο- 
5 ᾽ ΄ὔ . Ν Μ 

μενος ᾿Αθηναίους ἐπηγάγετο. οἱ δὲ (ἐτυχον2 

γὰρ ἐς Κύπρον στρατευόμενοι ναυσὶ διακοσίαις 
΄ ΄“ ΄ 53 ᾿ Ἁ Ἂ: 

αὑτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων) ἦλθον ἀπολιπόντες τὴν Κυ- 
Ἂν » ,ὔ » Ἀ Ἅ ᾽ Χ ΄σ ΄“ 

προν, καὶ ἀναπλεύσαντες ἀπὸ θαλάσσης ἐς τὸν Νεῖλον, τοῦ 
- “ »» , - ’ ΄σ΄ 

τε ποταμοῦ κρατοῦντες καὶ τῆς Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν, 
ἃ ΄σ ῃς ΄ ΕῚ 72 Ἄ 

τιοπρὺς τὸ τρίτον μέρος Ὁ καλεῖται Λευκὸν τεῖχος ἐπολέμουν 

1. ἰνάρος 1,,Ο. ἵἴναρος Β.Η.Θ. ψαμμιτίχου Β.Ε..Η.1.Κ.Ν.6.5. Ῥορρο. 
Βεκὶς. ψαμματίχου ἃ. ψαμμυτίχου ἡ. Α.ΟΡ. οἵ νυ]ρο ψαμμητίχου. Λίβυς 
βασιλεὺς] οπι. ἃ. βασ. Λιβύων] λιβύων βασιλεὺς ἃ. 2. αἰγύπτου 6. μα- 
ρίας Ἐ..[. 4. Αἰγύπτου] οἴη. .ρ». ἀπ᾽ αἰγύπτου «.ἴ. 4. ᾿Αρτοξέρξου (Ἐς, 
ΒΕΚΚ. ϑ'εά νὶα. ϑ' μοι Πϑοιβθγ. νᾶγ. 1θοῖ. δα Ηοτγοαοί. ]. 43. ᾿Αρταξέρξου ΔΑ.Β. 
Ε.α. Ρορρο. εἴ (06ε]]. εἀ. 2. 6. γὰρ] οπι. ἴ.. 8. ἀπὸ τῆς θαλάσσης Κὰ. ἐπὶ 
θαλάσσης σα. 

1. ἸΙνάρως, ἅς. 1)6 ἀοξεοίίοπε - 
συρθοτυτη ἃ Ῥθυβαιτπ τορο ν]46 Π]ο- 
ἄογατη ϑ5᾽σ]ατῃ, }. 11. Ρ. 279. ΕΑ. Βίθρῃ. 
Ηυνβ. (Οἰδβίαβ σδρ. 32. [γάϊατη νοοδΐ 
Ρεγρεγαη. Νι. Ηογοαοῦ. [Π|. 12, 6. 
15, 2. 7ΠΙ. 7. 2. εἱ (ΟἹ. Μομπίοίαδ!ςομιι 
ῬδἸθοστάρῆ. 11. 4. ΝΥ Α55. 

4. ᾿Αρταξέρξου)] ἘοὸΥ {Π6 5ρ61Ππρ οὗ 
{6 νογά, ἴῃ νυ Βϊοἢ 1 {Ππηἰς [Παῦ ΒΕΚΚΟΓ 
18 ΤΟΠΡ,, 866 8150 ΒΒ ΠΤ᾽8 ποίθ ου Ηε- 
τοὐἀοΐιᾳ5, ΝΙ]. οϑ, 2. ἀπη4 Τ)ΟΠ8] 50} 8 
Ποὺ Οτγαΐυ 8, Ρ. 1905. ΤΠη6 Ηδθθτον νετ- 
ΒΙ0η οὗ {Π6 Πᾶτη6 15 4150 ἴῃ ἔανοιγ οἵ [Π6 
ΘΟΙΏΙΊΟη 806]}1ησ, ΑΥΆΧΕΥΧΘΒ, ΓΑΙΠΕΥ 
{Π8η οἵ Ατΐοχθυχθβ. ὅθθ (ἀβββῆῖιβ 1ἢ 
νοοθ. 

6. ἐς Κύπρον στρατευόμενοι] [6 ἰ5 ἴο 
{656 ὑγδηβδοῦοπηβ {Παῇ {Π6 νν6}}- ΚΠοννῃ 
ἸΠΒΟΤΙΡΌΟΗ 1π [Π6 πηβθατῃ δὲ {Π6 [μΟτν ΓΒ 
Τοίθυβ ἢ 8Δη ᾿Π5ΒΟΓΡΌΟΠ σΟηΐαϊΙηρ [Π6 
ΠδΙη65 οἵ {Π6 Αἰῃπθηϊδη οἰ ΖΘ η5. ὙΠΟ 
ἀἸδβα ἴῃ θαί]6 1ῃ {Π6 σουγ88 Οὗ ΟΠ6 ὙΘΔΓ 
ἴῃ ὔΟὐρτιβ, ἴΏ Εργρί, ἴῃ ΠΟ ΠΙοΙα, 
διηοησβῦ ἴη6 ΗΔ] ηβίαηβ, αἱ ᾿ὐρπα, 
ἀπα δ Μεραγα. Ἀσοοσγαϊηρ ἴο Βοθοκῃ, 
Οὐτρὰβ [ηβοτῖρίξ. Ρ. Π1. 61658. 3. Ἰηβουρῦ. 
τύπ, 8 8ἃ16 [0 υπαογβίαπα ποΐ {ΠῸ6 
αΐαγαὶ Ὀαΐ {Π6 οἷν}} γϑᾶγ, {παῤ 15, {Π6 
{ΠΣ γϑὰγ οὗ {π6 ϑοίῃ ΟἸνπιρίαα, ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ ΒΊΟΠ τνὰβ ἀτόῃοη, οχίθπαϊησ ἔτότη 
[86 ΒυΙΏΠΊΘΓ 50 ]βύιοα οὗ {Π6 γϑὰγ "ἢ. Ο. 
4358, ἴο [6 ΒυμηπηοΓ οὗ (Π6 ΥὙθΑΣ 457. 

Ὑεῖ [Π6 ἔιΠΟΓΆ] ΘΟΥΘ ΠΟ ἶθΘ5 ἴῃ ΠΟΠΟΙΓ 
οἵ ἴῃοβ ψῇῆο Πδα ἔΆ]]6π τπ {6 ἢγϑί Ὑθδῦ 
οὗ 1ῃ6 Ῥε]ορομπηθβίδη τναῦ, ὑΚΈΥΘ Ρϑὺ- 
[ΟΥΤΠΘα 1π {Π6 εὐἱπέογ ; {Παῦ 15, δ {Π6 
ΟἸοβα οὗ {π6 παίιγαὶ γϑᾶσγ, Ὀαΐ ἴπ {Π8 
τη146]6 οὗ {Π6 οἷν}] γϑασ. Απα 1ἴ 15 νὉΥῪ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 {πᾶῦ [Π6 τῆηθῃ βίαίϊθβα ἴῃ {ῃ8 
ἸΠΒΟΓΙΡΙΟΗ ἴο πᾶν Ὀθθη ΚΙΠ6α αὐ Με- 
βᾶτα, 6 Γ6 ποΐ Ἰοβί ἴῃ {Π6 ἔδτηοιιβ θδ 0165 
ἀεβογθθα Ὀγ ΤΠαον 1468, θὰς 1π ΒΟΙΩΘ 
ΘΆΓΠΘΥΓ ἀπ ὈΠΠΟΙΟΘα ΒΚΙΓΓΏΙΒΠΘΒ; ΙῸΓ 
ΘΚΘΥ 51η66 ἴπΠ6 οσσπραίοη οἵ Μεράγα Ὀν 
1η6 ΑἸΠΘηΐδηβ, 1 18 κοὶν {πᾶῦῷ {Π6 
Οὐ ἢ 5 ἡνο]α θ6 σΟΠ ΓΙ Ππ18}}ν βοπῆ- 
ἴηρ οἷ ΡΠ ουπρ ΡῬΑΥΓ65 Ἰηΐο {Π8 
Μεραγὶα, ννΒ]οἢ νου] παίαγα!]ν θα το 
Θηραροπηθηΐβ ψΊτη Π6 ΑἸΠΘΠ]ΔΠΒ. 

1ο. ὃ καλεῖται Λευκὸν τεῖχος] ΤΠΘ 
γὨϊί6 οαβύ]6 αὖ ΜοηρΡ 8 ννὰβ [Π6 Πραὰ 
αυδΓίου οἵ {Π6 Ῥεγβίδη ἴσΟῸρΒ 'π ἔσγρί ; 
Δη6 ἴτοιη ἤθηῸ6 ΨΚ ΓΘ βθηΐῦ {6 ἀθίδοῃ- 
τηθηΐβ ΜνΒΙΟἢ ρτοίεοίοα {Π6 ΒουτΠοτη ἀπὰ 
ΘΑΒίΘΓ ἔγοητογβ, ΔπΠα νῃΟ86. σγϑβρθοίν 
βία ΠΟ 5 ν6ΓΘ [Π6 15]1η4 οἵ ΕἸΘρΡ Βα πίη 
8Δη4 Ῥεϊαβίτη. ἴῃ {Π6 τπη6 οὗ ἤετο- 
ἀοΐαβ {πὸ ΨΠΟ]6 Ῥουβίδη ἴοτγοθ ἴῃ ἔρυρί, 
Ἰποϊααϊηρ ΒοΙἢ 1Π86 παΐνθ Ῥοϑυβίδηβ ἀπ 
[Π8 ἴτοορ5 οὗ {π6 βΒιὈ]θοῦ ργονίποθβ, ννὰ8 
οομηραίοα αὖ τ2ο,οοο πηθῃ ; Ὀαΐ μοῦ }8 
(Π6}]. ὨΘΙΏ ΘΙ ΚῈΓΘ ᾿πογθαβθα αἰΐου (Π6 
τονοὶ οὗ [Ι͂πᾶτοβ. Οὐτηρασ Ἠετγοαοΐῖ. 
11:50. 8- ΠΣ ΟΣ; ἡ. 



199 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 
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- σ΄ Ἷ Γ Ἷ ν 

ἐνῆσαν δὲ αὐτόθι Περσῶν καὶ Μήδων οἱ καταφυγόντες καὶ 
᾽ , ΄ ᾿ ’ 

Αἰγυπτίων οἱ μὴ ξυναποσταντες. 
΄-“ ΄“΄ Ἃς 

ΟΥ̓. ᾿Αθηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς ᾿Αλιᾶς πρὸς Κκοριν- 
’ὔ ΄ὔ 

θίους καὶ ᾿Ἐπιδαυρίους μάχη ἐγένετο, καὶ ἐνίκων ἸΚορίνθιοι. 

2 Ψασγίοιιβ μοϑεῖ65. θ6- 

ἔννθοη ΑἰΠ6Π5 δ πα 1Π8 

“Ἔ- 

3 εἶπα ἰβ Βοβίοσθα ὃν {π6 

ῬΘΙΟΡΟΠ ἢ ϑίδ }8. 

᾿Αθηναῖοι. 
Αἰμοπίαπβ; δηᾶ {πΠ6 

ΟοΥϊπἐπΐδηβ, ἴο οἴἴροὶ 

ἃ αἰνθυβίου ἴῃ ᾿ΐ5. ἴὰ- 

ὙΟΌΓ, ΘηἕΟΓ {Π6 ἰογγὶ- 

ΤΟΥῪ οὗ Μορατ : 

κρυφαλείᾳ Πελοποννησίων ναυσὶ, καὶ ἐνίκων 

πολέμου δὲ καταστάντος πρὸς 

Αἰγινήτας ᾿Αθηναίοις μετὰ ταῦτα ναυμαχία 

γίγνεται ἐπ’ Αἰγίνῃ μεγάλη ᾿Αθηναίων καὶ 
» ΄ ΄ 7] ͵7ὕ ΄- 

Αἰγινητῶν, καὶ οἱ ξύμμαχοι ἑκατέροις παρῆ- 
΄ ΄σ ΄ ΄ 

σαν, καὶ ἐνίκων ᾿Αθηναῖοι, καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα λαβόντες 
Ε ΄“- » Ν “-“ » 7 Ν. » ’ ’΄ 

αὐτῶν ες τὴν γὴν ἀπέβησαν και ἐπολιόρκουν, Λεωκράτους 

τοῦ Στροίβου στρατηγοῦντος. 

2. αἰγυπτίων] ἀθηναίων Ἐ. 
Ῥορρο. εἰ (οε]]. οἀ. 2. νυἱρὸ ᾿Αλιὰς. 
Ρ.Θ.6. κρυφαλείᾳ ἃ. 
9. μεγάλη) οἵη. ἃ. 12. λεοκράτους Ε. 

4. ἐς ᾿Αλιᾶς] Β00ἢ 15 {Π6 ἔστι ἔοττη οὗ 
{ηἰ5. ψοτὰ ψ]ο ΡΟΡΡΟ Πᾶ8 τϑδβίογβα, 
δἀηα ψ ΒΊΟΝ 15 Γ]ν σοπῆτνπηιθα ὈΥ {π6 
᾿Ἰπβουϊρίίοη ἀθονα δἰ]τι 64 10, ὙὙΠΘΓΘ 1 15 
υυυϊτθη ἘΝΑΛΙΕΥΣΙΝ. [Ὁ 15 [Π6 πδτηβ 
οὗ ἃ Ῥϑορ]β γιὸ βθθπὶ [0 αν οσσαρὶθα 
1Π6. οοαβὲ οἵ Αὐρο]δβ ἔτοτη ΠΥ] ΟηΘ 
τουπα τπ6 ΚΟΥ] θη. ΡΓΟΙΠΟΠίουΥ ἴο {Π8 
ποὶσῃθουσμῃοοὰ οὗ Ττώσζθη, ἀπ 80 
ῬΓΟΌΔΡΙν ᾿νθα οπὶν ἴῃ βοαϊζογθα νἸ] 68, 
80 παΐ {ΠΥ ΓΘ ΒΡοκβὴ οἵ 88 [ουπηϊηρ 
ἃ {π|06, ποῖ ἃ οἷΐγ; πκθ τῃ6 το] δη 
{τ 65, δηα τποβο οὗ ἀποϊθηῦ δαὶ ἴῃ 1Π8 
{πιὸ οἵ (ὑτβασ, Ὀϑίογθ {πΠ6 πᾶπιθ οἵ 1Π6 
ΡΘΟΡΙΘ ννὰβ ὑγαηβίοσσθα ἴο {Πρ ἴον ΟΥ̓ 
οἷν ἴο νυ] ἢ {Πδν τηϊρταίθα ἔγοπα {Π6]Γ 
ΒΟΨΘΓΆΙ ν]Π]αρθ5. ΨΏΘη ΒΟΟΙΘΙΥ τνὰ8 ἴῃ ἃ 
τηογο δΔἀναπορ βίαϊθ. "6 θ᾿] ΌΓᾺ] ΠᾶτηΘ 
οὔ 1Π6. Ρθορ]θ, ᾿Αλιέων, 18. α]80 πϑοα Ὀγ 
Χοπορμοη, Ηε]]ρηΐο. Ν]. 2, 3. πᾶ 18 
Ἰοϊηθαὰ ὈΥ πὰ ἴο {Π6 Πᾶπη65 οὗ [ον 8, 
το, Εριάδμυγιβ, Ηθυτηοηθ, ὅζο. ἃ8 
1 Ἔν θη ἴῃ 15 {Ππ|6 {ΠῸῪ ᾿νϑα 1 ν]]αρ 68 
νὴ ΠΟ ΟΟΙΏΠΊΟΠ Οἰγ. Απᾶ δἃ5. βιι0ἢ 
ϑίγαθο. αἶβὸ τηθη 05 ὑΠθηὴ αἵ ἃ τη ἢ 
Ἰαΐου ρουϊοα : τὴν παραλίαν ἔχουσιν  Αλιεῖς 
λεγόμενοι, θαλαττουργοί τινες ἄνδρες. 
ΝΠ]. 6, 12. Ῥοββιθ]γ τΠ6 βᾶπη86 ῬΘΟρ]θ 

οἱ] οπι. ρ΄. 

6. ναυσὶ] οἵη. ἃ. 

Ἵ΄ 4 » “ 

ἐπειτα [Ϊελοποννήσιοι ἀμυ- 

μὴ] οπι. α.1,..0. 8. Αλιᾶς 
κεκρυφαλίᾳ Κα.1,.0. 5- καὶ] οτη. ἴ. 

ὃ. αἰγινίτας 6. 4] 1ΐα 5ο]οῦ. 

ΔΥΤΘ ΒΡΟΚΘη οὗ Ὦγν Ἠεοτγοάοίιι, ἴῃ ἃ ραᾶ8- 
ΒΆρ6 Οἱ ΓΤΘΙΠΔΓΚΆ]6 ΟὈβοατγ, Ψ 11. 157, 
8. ὃς εἷλε ἁλιέας τοὺς ἐκ Τίρυνθος, γνΘΓ6 
1ῃ8 ψογαὰ βου] ρϑγῆαρβ ΡῈ νυ θη 
ΜΠ ἃ οαρ (Α] Ἰοΐτου ᾿“Αλιέας. ΉΘΥ τνϑγθ 
ῬΤΟΌΔΌΙΥ (Π6 περίοικοι οἵ {π6 ])οτίδη 
Αὐρῖνοβ; {Π6. γϑιηδὶηβ οὗ {πῸ οἱὰ ἴη- 
ΒΑ Ια ἢ 8 ν ΠΟ 501} ὁσσαρὶθα {Π6 οχίγοιηθ 
Ροϊηΐ οἵ ΑΤὙΡΌΪΙΒ, ἀηα τηδϊηζαϊηθα {Π6π|- 
ΒΕΙνεΒ ὈῚ ἤβῃίησ, ἂηὰ ρεῦμαρβ ὈὉΥ͂ 
Ρίγδογ. 

5. Κεκρυφαλε.ᾳ}] Οππὶ Ατ. (Ὁ. βου θὶὶ 
Πιοάου. Ρ. 282. α. κεκρυφαλίᾳ τηα]6. Κε- 
κρυφάλιον Θϑῦ ΤΘΙΟΌ] τη τη ]]16 ΌΓΘ, ἀπ 48 
Δα ΤΘ[15 οὗ βίοι δ ἢ] σαν] ζαΐθμη ὑγαηβίθυ- 
τὰγ. Ια. Αὐἱδβίοῦ. Η]βι. Δη. 11. [τῇ, 9.] 
α]0. Ηφβγοῖ. ὅοΠο]. ΝΙΘΆΠαΥΪ Ρ. 30. 
ΑἸάϊη. ἴΐπα5, ορίποῦ, Ρ]Ιπ5. Παῆς ἴη- 
50] πὶ ἀρποβοὶῖ. Κεκρυφαλία οἴ] ΟσἸΤη 
1τοάοτο ΑΡβῦα68 1. Ζόρ. ΝΥ Α55. Ῥίον 
ΡΙπίυτη ἢ. Ν, 4,12. Ῥυῖηο. δὔϊατη 5080]. 
δα ἢ. 1. "μποΥ ἃ. οὐ 81} ἀρ ΚΓ Θρμαππιπὶ 
ἸΠ5.]Ὰ ΠῚ 6586 αἸχογαηΐ. ᾿οουη ΑΥΪΒΌ 15 
ἀδβουῖρβιῦ Ποῦ ἴῃ ΒΙΒΠ]ΟΙΝ.. χαὶ Ὁ] 6 πὰ 
Πα εὶ Κεκρυφαλίᾳ. ΔΑἀποίαν!ε ΗΠ γα πΐη. 
«ἡ ΡΊ]η. γγοσθιη ϑίθρῃδηὶ ἴῃ Η Ἰβίουϊα 
ΟὈδογνδηΐ δα διιπὶ [ηϊογριοίθβ. θυκ. 

΄σ ΄ ᾽ 

καὶ ὕστερον ᾿Αθηναῖοι ἐναυμάχησαν ἐπὶ Κε- 8 
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ΜΕΘΑΙΑ, ὅθ. Α. 6. 457. ΟἸ»πιρ. 80. 4. 
, " , » Ν Ἂ "7 ΄ 

νειν βουλόμενοι Αἰγινηταις ἐς μὲν τὴν Αἰγιναν τριακοσίους 
« ᾽ , ,ὔ Ν Ψ ᾿ » Ψ 

ὁπλίτας πρότερον Κορινθίων καὶ ᾿Επιδαυρίων ἐπικούρους 
Χ Ἁ ,, ΄" ’, , ᾽ Ν 

διεβίβασαν, τὰ δὲ ἀκρα τῆς Ἱξερανείας κατέλαβον καὶ ἐς τὴν 
΄ , Ν σ΄ 

ἀπκατάξο, Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνθιοι μετὰ τῶν 
ΟἸΨτΩρΡ. 80. 4. ζ΄ β Ἵ, ἘΝ. 8 ξυμμάχων, νομίζοντες ἀδυνάτους ἔσεσθαι ᾽Α - 

, - ΄- ω ΄ ᾽ , ᾽ ’ 

θηναίους βοηθεῖν τοῖς Μεγαρεῦσιν ἐν τε Αἰγίνῃ ἀπούσης 
ζω “ » ΄ Ἂ Ν “ ᾽ 

στρατιᾶς πολλῆς καὶ ἐν Αἰγύπτῳ᾽ ἢν δὲ καὶ βοηθῶσιν, ἀπ 
“Ὁ » , » ΄, ε 12 κ Ν ν Ν 

Αἰγίνης ἀναστήσεσθαι αὐτούς. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι τὸ μὲν πρὸς 5 
Αἱ ΄ δ, » 5... “ δ᾽ » “ λ 

ἰγίνῃ στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν ἐκ τῆς πόλεως 
«ε [ς “ ’ὔ, Ν ΄ ὔ 5 ων 

τουπολοίιπων οἵ τε πρεσβύτατοι καὶ οἱ νεώτατοι ἀφικνοῦνται 
» λ ΄ ΄ “ ἊΝ ΄ 

ἐς τὰ Μέγαρα Μυρωνίδου στρατηγοῦντος. καὶ μάχης γενο- 6 
΄ ΄ Ν , ᾿ 7, 

μένης ἰσορρόπου πρὸς Ἰἱκορινθίους διεκρίθησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων, 
ΝΎ ΧΑ ἢ » κε δ » ΕΥ ", “σι ἊΨ) 

καὶ ἐνομισαν αὐτοὶ ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργῳ. 
. Ἁ 5 ΄ 3 ’ Ἂν ͵ὔ ΄ 

καὶ οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι (ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον) ἀπελ- 
, - Ψ - Ν ΄ 

15 δθόντῳν τ ρ τόνων τροπαῖον ἐστῆσαν᾽ οἱ δὲ Κορίνθιοι 
δόμ«ν»5) 

κακζοιμενοι ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πόλει πρεσβυτέρων, καὶ παρα- 

σκευασάμενοι ἡμέρας ὕστερον δώδεκα μάλιστα, ἐλθόντες 
» ,ὕ ω -- ͵ . 

ἀνθίστασαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ ὡς νικήσαντες. καὶ οἱ 8 
΄- ’ὔ ΄“ ΄’, Ά Χ 

᾿Αθηναῖοι ἐκβοηθήσαντες ἐκ τῶν Μεγάρων τούς τε τὸ τρο- 
“- « ΄ “ “ ΄ 

ςοπαῖον ἱστάντας διαφθείρουσι καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμβαλόντες 
3 ΄ ΤῈ . Ν ΄ « ΄ , Ἄς ρα 

ἐκράτησαν. ΟΥ̓͂!. οἱ δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι αὐτῶν 
ὙΠΘΓΘ {πον ἅτ ἀοίοθαἐ- ΄ ᾿ » ,ὔ Ά Ἀ ἣ 

μέρος οὐκ ὀλιγον προσβιασθεν καὶ διαμαρτὸν 
θα, ἀηα ἃ Ιᾶγρβθ ρατγί οὗ 

.Ξ Β Α ἴω «ε ἴω ᾽ ΄, "ὕ 7 ΠῚ ΄, Ω 
ἐμεῖτ ἀστὴν αὶ ον τῆς ὁδοῦ ἐσέπεσεν ἐς του χωριον ἰδιώτου, ῳ 
{ῃ6 ΑἰΠΘΠΙΔΠΒ ὈΠ6ΘΓ 

“ 7 , “ Ν » δὰ 

Μγτοηΐδοο, ἔτυχεν ὀρυγμα μέγα περιείργον καὶ οὐκ ἢν 

3. γερανείας (.ΕὉ. γερανίας Α.Β. ΕΝ. αὶ πιιβηπδῖη Δ]1οτ. βῖς ἰϊαιη Ῥορρο. 
Βεκκ. 6. τοῖς Μεγαρεῦσιν] αὐτοῖς α. τε] τῇ ΕΚ.Ν. Ἴ. καὶ] οτι. 6. 
βοηθῶσιν] φοβηθῶσιν ΟΕ... 9. ἐνικήσαν 1. 11. ἰσορρύόπου γενομένης Ὁ. 
12. καὶ οἵη. ἡ. ἔκαστοι 56. ἔλαττον ἔ. 14. ὅμως μᾶλλον οπι. ρΡΓ. α. 15- τῶν 
Κορ. ΒεΕκΚ. τό. κομιζόμενοι α.1. τ᾽. ὕστερον οτη. ἢ. 18, ὡς δῆθεν νική- 
σαντες σα. 10. ἐκβοηθήσαντες Α.Β. Ε. ΕΗΙΝ,ΟΡΟν ἢ. Ῥορρο. 606]. ΒεκΚ. 
σα. εἱ να]ρῸ ἐκβοήσαντες. τὸ] οἵη. α.1,..0.Ρ.6. 20. ξυμβάλλοντες (Ὁ. 
21. καὶ αὐτῶν τι Καὶ Ν, καί τοι αὐτῶν τι (ἀ.4.ρ.}.1. καί τι αὐτῶν τι ΒΟΈΚΕΙΟΥ.ς. 
23. ἐπέπεσεν Ο. του] τι ΚΟΝ.ς 

12. ἐνόμισαν αὐτοὶ “ἑκάτεροι κι τ. λ.] ““βεῖνεβ ὑϑβρθοῦνου ποῖ ἴο πᾶν {Π6 
Οὐοτπραγε Ν]1.34. 6. ὡς αὐτοὺς ἑκατέρους ““ Μνογϑῖ οὗ 10.᾿ 
ἀξιοῦν νικᾷν. “ΤΠοΥ {πουρὰξ {πθυ)- 
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» Ω ἈΠ Ὁ - ΄ Ν 4 , Ὁ 

» ἔξοδος. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι γνόντες κατα πρόσωπον τε εἰργον 
“ « Ἷ Ἂς ΄ Υ' Ν Ἂς , 

τοῖς ὁπλίταις καὶ περιστήσαντες κύκλῳ τοὺς Ψιλοὺς κατέ- 
’ ᾽ ΄ ζ Ψ' “ 

λευσαν πάντας τοὺς ἐσελθόντας, καὶ παθος μέγα τοῦτο 
, ἘΝ Ν ᾿ “ » ΄ » - “ 

4 Κορινθίοις ἐγένετο. τὸ δὲ πλῆθος ἀπεχώρησεν αὑτοις τῆς 

στρατιᾶς ἐπ᾽ οἴκου. 8 
ἈΝ Ν ΄ 7ὔ Ἂς ἊΝ 

ΟΥ̓ΤΊΙ. Ἤρξαντο δὲ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους καὶ τὰ 
΄ ΄- ΄ ΄ 

μακρὰ τείχη ἐς θάλασσαν ᾿Αθηναῖοι οἰκοδομεῖν, τὸ τε 
, Ν Ε - , 

Φαληρόνδε καὶ τὸ ἐς Πειραιᾶ. καὶ Φωκέων 2 
ΟΝ ΜΑΙ οὗ 

Ἂ ΄, » “ Χ Υ 

ΑΤΉΕΝΒ θῖν. Τὸ στρατευσάντων ἐς Δωριᾶς, τὴν Λακεδαιμονίων 
ΒρΑΓΊΔΠ5 αϑϑίϑῦ ἐπ ὉῸ- : Υ ᾿ Ξ ἢ ὌΣ ᾿ 

την ἀραῖτοῦ τμὸ Ρο. μητρόπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ ᾿Εξρινεον, το 
οἶδη5, δηθὰ {Π6 Ὁ τοίη Ν «ς ΄ Ὰ ΄“-“ ᾽’ὔ ’ὔ ΄ 

ἘΕῖν οὐσενὴν Καὶ ἑλοντων ἕν τῶν πολισμάτων τουτων, οἱ 
- ΄ Ἁ “-“ , 

Αἰβιοηΐδηδ, ΜΠ Θοσαργ, Λακεδαιμόνιοι Νικομήδους τοῦ Ἰἰζλεομβρότου 
{Π|6 Ῥϑ8565 οἵ Θἰθγϑηθᾶ. 

« Ά , “ . ’ 

ὙΠΟΥ παῖ ἴῃ Βωοιίδ, ὑπερ Πλειστοάνακτος του Π.ᾳαυσανίου βασίλεως 

δηὰ ἱπίτγσιιθ ἴο ΟΥ̓ - Ἂ ΕΝ Υ « Ψ .} ΄ ΄ 

ἀπκον, τὰς δοροοοον Ψέου ὄντος ἐτι ἡγουμένου ἐβοήθησαν τοῖς Δω- 
᾿ 5 ΄“ « “ , Ν Τὰ 

ὰ ἴδον, ΑΥ ἰδὲ ἃ ριεῦσιν ἑαυτῶν τε πεντακοσίοις καὶ χιλιοίς τ5 
ΞΘΠΘΓΑΙ Ὀδί]6. 

« γ' Ν “ ’ ᾿ ΟΝ Χ 

ὁπλίταις καὶ τῶν ξυμμάχων μυρίοις, καὶ τοὺς 
' μ , ᾽ Ψ. » - Χ , » 

Φωκέας ὁμολογίᾳ ἀναγκάσαντες ἀποδοῦναι τὴν πολιν ἀπε- 
,ὔ 7 υς Ν ,ὕ Ἁ ᾽ ᾿ς Ν “ 

φχώρουν πάλιν. καὶ κατὰ θάλασσαν μεν αὑτους, διὰ τοῦ 
, , » ΄ ΄ “ 

Κρισαίου κόλπου εἰ βούλοιντο περαιοῦσθαι, ᾿Αθηναῖοι ναυσὶ 
, » ΄ Ν ἣ “ ΄ ᾿ 

περιπλεύσαντες ἔμελλον κωλύσειν" διὰ δὲ τῆς ΤΓερανείας οὐκ 20 
» Ἀ ᾽ ᾽ “ » » , 

ἀσφαλὲς ἐφαίνετο αὐτοῖς, ᾿Αθηναίων ἐχόντων Μεγαρα καὶ 
Ν ΄ ΄ Ν ε ᾿ ᾽ 

4 Πηγὰς, πορεύεσθαι. δύσοδός τε γὰρ ἡ Γεράνεια καὶ ἐφρου- 
ω ἊΝ Ἐ1  Ἀ 559 ,ὔ Ν , ᾽ ’ ᾽ ν , 

ρεῖτο ἀεὶ ὑπὸ ᾿Αθηναίων" καὶ τὸτε ῃσθάνοντο αὐτοὺς μελ- 
Ν 7 ’ », Ε] -“ -“- 

δλοντας καὶ ταύτῃ κωλύσειν. ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς ἐν Βοιωτοῖς 

1. τε] οπ]. Κ΄. εἴργων Ἐ. 2. κατέλυσαν Α.Β.Ε. 8. τοῦτο μέγα 
Υ ς.ἅ.ε.1. 4. ἀπῖθ Κορινθίοις ΟΠ δὶ ἀΥ σα]τη οατὰ Α.Β.Ο. ΕΟ. ΗΝ ον, 
οἵη. Ῥορρο. (ο6}}. ΒΚ. ἀπεχώρησαν κα. ἡ. ἐς θάλασσαν ἀθηναῖοι 
ΑΙΒΙΕΕΗΝ ρα. Ρορρο. 06}}. ΒΕΚΚ. οἱ ἀθηναῖοι ἐς θάλασσαν Καὶ. ἀθηναῖοι 
ἐς θάλασσαν (.(ἃἃ. εἴ νι]ρο. 9. τὴν] τῶν Καὶ. το. βυὸν ΚΕ. ΕΗ. βιὸν ἢ. 
σκυτίνιον ΟΥ̓ ο. κτίνιον 1. [2. κλεοβρότου α΄. 14. ἔτι ὄντος ἴ. 17. ἀναγ- 
κάσαντες ὁμολογίᾳ ἴ. 18. θάλατταν ἴ. 10. κρισαίου Α.Β.Ο.Ε ΕΝ... Ρορρο. 
Οοε θυ. Βεκκ. νυ]ρο κρισσαίου. 20. κωλύειν ΑΕΗ ΝΙΝ. γερανίας 
Α.Β.. οὐ τῆοχ γερανία. [πῖτα 4, 70, 1. γερανίᾳ Α.Β.Ε. Η..0.8,. εἷς οἴαπι ΒΕΚΚ. 
21. ἀσφαλῶς Κα. αὐτοῖς ἐφαίνετο (Ὁ. 22. τε] ΟἸῃ. 1. γὰρ ἀεὶ ἡ 1..0.". 
γὰρ οτῃ. Β. 24. ταῦτα (ἃ. 

υ- τὴν Λακεδαιμονίων μητρύπολιν) (ὐοτηράγο ποίθ ἡ ΟἿ). 12, 3. 
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ΒΕΌΤΙΑ, ἄς. Α. Ὁ. 456. ΟἸντΩρΡ. 81. 

’ , σ ΄ » ’ ΄ 

περιμείνασι σκέψασθαι ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέστατα διαπορεύ- 
Ν ΄ὔ Ν ἣ΄ “ » , βυν ἣν ᾽ Ν 

σονται. τὸ δέτι καὶ ἀνδρες τῶν ᾿Αθηναίων ἐπῆγον αὐτοὺς 
΄ ᾿ ΄ “ ΄ Ἴ 

κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν τε καταπαύσειν καὶ τὰ μακρὰ 
,ὔ ᾿ ’, Ε] [4 Ν Ἅ (8. » ΧΝ (ΣΤ. ΄ 

τείχη οἰκοδομούμενα. ἐβοήθησαν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς οἱ ᾿Αθηναῖοι 
Ν ἌΣ ΜΝ , ᾿ Ἂς -“ ΕΝ ’ὔ « 

5 πανδημεὶ καὶ ᾿Αργείων χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων ὡς 
“ ΄ ΣΝ ἐν ς ΄ 
ἕκαστοι: ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετρακισχίλιοι καὶ μύριοι. 

, Ν ᾽ ζω “ ’, 5 ΄ὔ - ΄σ 

νομίσαντες δὲ ἀπορεῖν ὅπῃ διέλθωσιν ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, 8 
ἧς Ἂς “ ΄ ΄ ὩΣ 

καί τι καὶ τοῦ δήμου καταλύσεως ὑποψίᾳ. ἦλθον δὲ καὶ 
Θ ΄ ΄ “- ΄“ 9 7 Ν δ. Ν 

εσσαλῶν ἱππῆς τοῖς ᾿Αθηναίοις κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν, 
ἃ Ψ' ᾽ “ ,, δι οἷ » 

ιοοΐ μετέστησαν ἐν τῷ ἔργῳ παρὰ τοὺς Λακεδαιμονίους. 
γ ’ὔ ᾿Ν ᾿Ξ » ’ “ ’ 

ΟΥ̓́ΠΠ. γενομένης δὲ μάχης ἐν αναγρᾳ τῆς Βοιωτιας 
ΓΝ, Δ ὃ Ἶ Ν ΄ ,ὔ ΄ ᾿ς Ε Ἂ 

ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, καὶ φόνος ἐγένετο 
Ξπ ἊΝ » ’ὔ ͵ὔ ΄ "Ἢ 

ἰακοα Ρίασο δ Τὰπα. ἀμ(οτέρων πολύς. καὶ Λακεδαιμόνιοι μὲν ἐς 2 
Τα, ὙΠΟΤΘ {πὸ ΑἰπΠ6- Ἵ ͵ 5 ͵ Ν ΄ 
πἴλτνς ἅτο ἀοίοατοα, πὰ ΤῊ» Μεγαρίδα ἐλθόντες καὶ δενδροτομήσαντες 
τὴ ΤΟ ἀεριπ 8 Π85 τγθ- ζτς 3 ηλθ λων Ε ὃ Ν Ἰ|ὰ ΄ Ἂν 

5 ταγα ποππο πους ῳ. Ταλν απτηλῦον ἐπ οἰκου Οια ἱερανειας και 

Ῥοβιτῖοη. ὙνῸ τποπ 8 7 τ “ Χ , ." ε ἘΞ 

ἘΡρο λυ ἰσθμοῦ τς δὲ 1 καὶ ἑξηκοστῇ 
ξ ’ 

᾽ ᾿ 

Δ ΟΑδΟς ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ἐστρατευσαν ἐς Βοιω- 
ΟἸντΩΡ. 81. τ ὲ με Ὰ : ᾿ 

ἐπι Αἰποπίαπο ἱπναὰς Τοὺς Μυρωνίδου στρατηγοῦντος, καὶ μαχῃ ἐν 
Πα σΌΠΑῸΘΓ Βωοίϊδ. ΠῚ ,ὔ Χ Ἁ ,ὔ ΄“ 

Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς τε 
“Ερμα ΒΌΓΤΟΠαῸΓ5 ἴο 

“ ΄ς , 

δ π χώρας ἐκράτησαν τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος, 
Ν ΄ ΄σ -“ ΄-“ 

καὶ Ταναγραίων τὸ τεῖχος περιεῖλον, καὶ Λοκρῶν τῶν 
᾽ ᾿ «ε μεν 35, « , Χ Ξ 

Οπουντίων ἑκατὸν ἀνδρας ὁμήρους τοὺς πλουσιωτατους 

Ι. οἵῳ 6. 2. τὸ δ᾽ ἔτι Α.Β.Κ. ἄνδρες τὴν δημοκρατίαν Εἰ. τῶν ᾽Αθ. 
ἐπ. αὐτοὺς] ἐπῆγον αὐτοὺς τῶν ἀθ. Ο. ᾿Αθηναίων αἰγιναίων 1. 8. κρύφα] 
ΟΤη. 8. ἐλπ. τὸν δῆμον Υ.«.4, τε] οπῇ. ἃ. ἡ. ὅποι σΟΥΓΘΟΐΙΒ σ΄. 
ἐπεστράτευον (Ὁ. 8. τι] τοι Α.Β.Κ.ρ.ἢ.1. ὑποψίαι Α.Β. νι]ρο ὑποψία, 
αποα ἱπέεγεθαίαγ ἦν, οΟπηδὶ οὐτὰ ἃ.Β.Ο. ΒΚ ΗΤΚΌΝΝ Ρ.ς.ἃ.6.ἢ 6.8.1. οπι. 
Βεκκ. Ηδδεὶς. Ρορρο. (6]1. αυὶ εὖ ὑποψίᾳ ἀδάογιηί. 9. κατὰ τὸ ξυμμ. τ. 
ἀθην. Υ. ΤΟ. κατέστησαν ᾿ 11. δὲ τῆς μάχης Ο. 12. οἱ Λακεδαιμόνιοι 
Κια. 15. ἐπῆλθον Υ. διά τε τῆς γερανείας καὶ τοῦ ἰσθμοῦ 6. τύ. ἑξη- 
κοστῇ εἰκοστῇ Β.ἢ. 19. τοὺς] οἵα. (.α.1..0.Ρ. 

21. Λοκρῶν---ἑκατὸν ἄνδρας] ΤῊΘ πιιτη- ἰπ οἷά {{π|6ὲ8 {π6 τυ]πρ θΟαγν ἴπ {Π6 
ῬΟΙ Πᾶ8 γϑίβσθποθ ῬγοῦαὈ]γ, ἃ8 ΟΌΠΘΓ παίϊοθ. ὥὅδε ΡοΪυ θα5 ΧΙ]. σα. 7. πὰ 
{πη κ8, το ἴΠ6 Βυπάτοα [Ἀ1}}}1685Β οὐ ομννθιρ μοουιβου᾿8 ποΐθ. 
Βοῦδβθβ οἵ {ῃ6 [ωοοτίδηβ, νυ] ἢ [οτιηθὰ 
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ἙἘΘΎΡΤ. Α.6. 455. ΟἸνΤΩΡ. 81. 2. 

Μ , Ν « “ Ν Ἃς » ᾿ν" 

ἔλαβον, τα τε τείχη τὰ ἑαυτῶν τὰ μακρὰ ἐπετέλεσαν. 
« ΄ ᾿ κ᾿ χ - ΠῚ ΚΟΥ ἢ , 

8ὡμολογησαν δὲ καὶ Αἰγινῆται μετὰ ταῦτα τοῖς Αθηναίοις, 
’, ,ὔ ἂν ΄ι Ἷ ͵ὔ ’ 

τείχη τε περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες φόρον τε ταξά- 
᾿Υ̓ Ε ΄ Ἂν , 

ἜΣ 2 μένοι ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον. καὶ [Πελοπόννησον 
ΟἸντΩρΡ. 81. 3, ΄ “- , - 
ἘΝ περιέπλευσαν ᾿Αθηναῖοι "Τολμίδου τοῦ "Γολ- 

’ ΄ Ἂ, Ξ Ν 

μαίου στρατηγοῦντος, καὶ τὸ νεώριον τὸ Λακεδαιμονίων 
ἥν 7ὔ 7, - 

ἐνέπρησαν, καὶ Χαλκίδα Κορινθίων πόλιν εἷλον, καὶ Σικυω- 
,ὔ » » ΄ -“ ΄“ ΄ ’ὔ 

νίους ἐν ἀποβάσει τῆς γῆς μάχη ἐκράτησαν. 
΄ Ἀ » “-“ " 7 . ΄ Ν . ,ὔ, 

ΟΙΧ. Οἱ δὲ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι 
εν Ν 3. τ ἐὐδ ξ ν γὼ 7 ΄, ΄, Ν 

2έἐπέμενον, καὶ αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαι πολέμων κατέστησαν. τὸ 
᾿ ᾿ ᾿ Ν “ » ΄ “ ,ὔ 

Οομεϊημιδίϊοη ἃπᾷ οου- μὲν γὰρ πρῶτον ἐκράτουν τῆς Αἰγύπτου 
ΟἸαβίοη οὗ {Π6 Επυρεδη Σ δ "Ἢ Ξ , ᾿ 5 

ψαγ; ΜΠ ὁπὰ5 π΄ Αθηναῖοι, καὶ βασιλεὺς πέμπει ἐς Λακεδαί- 
1Π6 ἰοΐὰ] ἀοῖοαϊ οὗ {Π6 

Ἐππυρεδπβ, πα {Π6 ἀ6- 

δ 5. Α Ἐ Ἂ σ » Ν 3 Ν » ἐπι 

διτιοῖῖου οΓ απὸ Αὐμος ἔγοντα, ὅπως ἐς τὴν Αττικὴν ἐσβαλεῖν πει- 
ΠἶΪδη οχρραϊτίϊοη ἴῃ 

΄ » “ἢ Ἅ 

Ἐργρὲ: σθέντων τῶν [Πελοποννησίων ἀπ᾽ Αἰγύπτου 

μονα Μεγάβαζον ἄνδρα Πέρσην χρήματα 

ἱπαγάγοι ᾿Αθηναίους. ὡς δὲ αὐτῷ οὐ προὐχώρει καὶ τὰ 8 ἀπ αγαγοι ἢ : ιν βρουχρ 
“- « ᾿ ὦ Ν 

χρήματα ἄλλως ἀναλοῦτο, ὁ μὲν Μεγάβαζος καὶ τὰ λοιπὰ 
΄ Ἃ Χ , 

τῶν χρήματων πάλιν ἐς τὴν ᾿Ασίαν ἐκομίσθη, Μεγάβυζον 
Ν Ν , ΄ ΕΝ “ Ν “ 

δὲ τὸν Ζωπύρου πέμπει ἄνδρα ΙΪέρσην μετὰ στρατιᾶς 

- 
Ὁ 

΄“ ΝΣ Ε , 3, “ ’ » ’ ᾿Ν 

πολλῆς" ὃς ἀφικόμενος κατὰ γὴν τοὺς τε Αἰγυπτίους καὶ 20 

1. τὰ ἀπίθ ἑαυτῶν οπι. Ο.α.1.1.0.Ρ.9.6. μικρὰ Ρ. ἐπετέλεσαν Α.Β.Ε Βα. 
ΗΚΟΝΥν.ς.}... Ηδδοκ. Ῥορρο. (106}]]1. Βεκκ. ἐπετέλησαν ἔ.σ. ΟΟ. οὐ ναυϊρὸ 
ἀπετέλεσαν. 2. καὶ αἰγινῆται Α.Β.Β ΕΗ ΚΟΝΟΝ οἔρ.ἢ. Ῥορρο. 061}. Βεκκ. 
Ο. εὖ νιἱρὸ καὶ οἱ αἰγινῆται. 8. τε] οτῃ. Ο.Κ.α.6. 4. περιέπλευσαν πελοπόν- 
νησον ἃᾷ. πελοπόννησον παρέπλευσαν ἸΚ. 5. τοῦ Τολμαίου] οτη. (Ὁ. ροβὲ 
στρατηγοῦντος Ροππηΐ ἃ.1,..0.6. 6. τὸ οτῃ. Ε. τὸ λακεδαιμονίων Α.Β.ΈΕΙΚΟΝ ἢρ.ἢ. 
Ῥορρο. (1ο6}1. ΒεΕΚΚ. οδίοτὶ τῶν λακεδαιμονίων. ἡ. πόλιν] οπι. Ὁ. εἶχον Κι. 
σικυωνίων ΚΑ. 9. οἱ αηΐθ ξύμμαχοι οπι. ρ΄. 1ο. ἐπέμενον ΑΙΒΙΒΕΗ Κιν. 
οἵ. ἢ... Ῥορρο. (ο6]]. Βεκκ. ἔτι ἔμενον (ὐ. ἔτι ἑπόμενοι α. ἃ. εἰ νυ]ρο ἔτι 
ἐπέμενον. 11. γὰρ] οπ|. 1. 12. ἀθηναῖοι Α.Β.Ε ΕΟ. Η ΚΟΝΟΥ. ο.5..1. Ρορρο. 
(Ἴ06]1. ΒΕΚΚ. σοίουὶ οἱ ἀθηναῖοι. 15. τῶν] οτῃ. (1. ἀπ᾿ ΑΙΒ.ΟΕΕ ΘΑ. Η.Κ. 
ΤΟΝ Ο.Ρ.ΘΟΝ. ο ἢρ.}.1, ῬορΡρϑ. 6611. ΒΕκκ. νερὸ καὶ ἀπ᾽. τύ. προχώρει Υ. 
προυχώρει ΒΕΚΚ. [7. τὰ λοιπὰ χρήματα Υ. 18. ἐκομίσθη Α.Β.ΙῸΒΝΗ ΚΝ. 
Ν ο.6.5.}..1. Ῥορρο. ο6}}. Βεκκ. Ο.(ἃ. δ οθίουὶ ἀνεκομίσθη. μεγάβυζον Α.Β.Ο. 
Β.α.Η.Κ. Ῥορρο. (ἀο6}}. Βεκκ. νυ]ρο μεγάβαζον. 20. τὴν γῆν 6. τε] οἵη. 
ΒΙΕΕΗΚΟΝΥ. ο ἢρ.Ἀ.1. Ρορρο. 

17. ἄλλως] ““ Οἰποτνβ6 {Πὰῃ [ῸΓ ἀν δοξέω, ἃ5 τι864] ὈῪ Ἰαΐθυ τυυ]ογβ. 
““ ροοί :᾽ 1. 6. ““Ἰὴ ναΐη." ὅποι ἰ5 1Π6 τ8, Μεγάβυζον τὸν Ζωπύρου] (ΟΠ ραΓ6 
5656 οἵ ἴη6 τνογὰ ἑτερὸς, ἴπη (Π6 οοἴη- Ἠετγοά. ΠῚ. τύο, 4. 
Ρουπμ ψεγῦ8 ἑτεροδιδασκαλέω, ἑτερο- 



ἘΨΙΕΓΡΆΦΗΣ, Α-: 

᾿ ἙΘΎΡΥ. Α. 6. 465. ΟἸνταρ. 81. 3. 
ΕΥ̓ ΓΝ ΄ 5 ’ Ν » “ ͵ὕ 

τοὺς ξυμμάχους μάχῃ ἐκράτησε, καὶ ἐκ τῆς Μέμφιδος 

ἐξήλασε τοὺς Ἕλληνας, καὶ τέλος ἐς Προσωπίτιδα τὴν 

ἘΠ ΥΘΟ: ΕἸΣ 197 

΄-“ Ἄ: ν ΟΥ̓ ’ » 3 ΄“ » ἣν “κ Δ. 

νῆσον κατέκλῃσε, καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῇ ἐνιαυτὸν καὶ ἕξ 
π᾿ ΄, - ΄ Χ 7, Ν ΄ ", 

μῆνας, μέχρι οὗ ξηράνας τὴν διώρυχα καὶ παρατρέψας ἀλλῃ 
δ (ᾧ ΄ “ ν ΄ ΄ σὰ  κῷ 7, “ ΄ 

5τὸ ὕδωρ τάς τε ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε καὶ τῆς νήσου 
Ἂν Ἃ᾽ ΕΣ Ν - Ἀ ΄ “-- 

τὰ πολλὰ ἤπειρον, καὶ διαβὰς εἷλε τὴν νῆσον πεζῷ. 

Ν ΄ ΕῚ “ 

Ιο οἱ δὲ πλεῖστοι ἀπώλοντο. 

Α.6. 4δ5. 

ΟἸντΩΡ. 81. 3. 

[τά λ Ἂν “ «ε Α ϑ 

ΟΧ. οὕτω μὲν τὰ τῶν Βλληνων πράγματα 
» ΄ Δ »Μ , Ν 

ἐφθάρη, ἐξ ἔτη πολεμήσαντα" καὶ ὀλίγοι ἀπὸ 

πολλῶν πορευόμενοι διὰ τῆς Λιβύης ἐς Κυρήνην ἐσώθησαν, 
, Ν ΄ Ν , 

Αἴγυπτος δὲ πάλιν ὑπὸ βασιλέα 
Ἀ 1 Ὁ, χ ἊΝ ΄ αν τ - “ 7 : « 

ἐγένετο πλὴν ᾿Αμυρταίου τοῦ εν τοῖς ἐλεσι βασιλέως" τοῦτον 2 

2. ἐξειλασε ῖΐῦ. 
κατέκλεισε. 

προσωπίδα. 

Δ. εἴ να]δο, (οΕ]1ον. μῆνας ἕξ. 
α. ἠπείρου 6. δ. διεφθάρη ςἴ. 

Ρορρο. (6]]. ΒΕκΚΚ. 

το. οἱ δὲ πλεῖστοι ἀπώλοντο] ΗδοΓδ 
ασαὶπ {Π6 {τ ἢ 15. οογγιρίοα ὈΥ 1)10- 
ἀοΓγιιβ, ΟΥ ΤαῦΠου Ὀγ ὕΠπ6 ΔυῖΠοΥΒ. Μ᾿ ΠΌτη 
ἢ6 νγὰβ ΠΝ ]56. ΘΠΟΠΡἢ (0 [ῺῸ]]Ονν ; [ῸΓ 
{Π6 ν᾽ τοργθϑθηῦ [Π6 ΑΥΠΘΠΙΔΠ8 85. σαριία- 
Ἰαϊησ νΊ ἢ [Π6 Ῥεγβίαπβ, ἀπ οοηβθηΐ- 
ἴησ ἴο δναοιδία ἔργρι; ἀπ {πὸ Ρεγ- 
545, [θυ Ἱῆθα αὖ [Πη6 νοῦν 5ἤθνῃ Ὀγ 
{Π|6 11 ΘΠΘΙΏΪΘ5, γΚΌΓΘ [00 ΠΆΡΡΥ ἴο 8]ονν 
{Ππ6πὶ [0 τείγθαίς νυῦποιΐ τηο]θβίδ!οη. 
Ἀπα 580, βᾶγ8 ιοάον 118, οἱ ᾿Αθηναῖοι διὰ 
τὴν ἰδίαν ἀρετὴν τυχόντες τῆς σωτηρίας 

ἀπῆλθον ἐκ τῆς Αἰγύπτου, καὶ διὰ τῆς 
Λιβύης εἰς Κυρήνην ἀπελθόντες ἐσώθησαν 
παραδόξως εἰς τὴν πατρίδα. Χ!. 77. 

11. πλὴν ᾿Αμυρταίου) 1 15 ἃ βίτδηρθ 
σοηξαβίοθ ν ΒΟ Πὰ5 τη ΒΟΠΠ6 ρΡεγ- 
50η8 ἸΠΘΠΠΕΥ [Π15 Αὐηγτίθοιιβ νυ ΑἙηγτ- 
[ξϑιιβ {Π6 ϑδαϊΐθ, γῆ, δοοογάϊηρ ἰο Νία- 
ποίῃο, τονοϊθα τοῦ {Π6 ΡεδυβιΔη5. 1 
1ῃ6 τοῖσῃ οἵ Πλατῖτι5 Νοίμι8, ἀπα τοῖσηθα 
ἴΟΥ 5ὶχ Ὑϑᾶγβ, Ὀθίηρ Τθοϊζοηθα ἃ8. 1ῃ6 
Β]η016 Κιηρ οἵ {Π6 281ῃ ἀγπαβίν οἵ 
Εργρίίϊαῃ βονθγθῖρηβ. ὅδ ΕὐαβθΌ 85, 
Ὁ γοηϊς. Ρ. 17, 55. ΕΑ. ϑοαϊρσεσ. Νον 
ἴο 5αν ποίῃϊηρσ οἵ σΠγοηο]ορ σα] ΟὈ]εο- 
[ἸΟη5, ἴδ ἈρΡρθαγβ αἰβίποιν ἴγοπι ΗΠ οτο- 
ἀοῦιβ {πᾶ {πΠ6 Ατηγτγίθιιβ οἵ ψΒοῖη 
ΤΒαιον ἀ1465 Βρθα 5 τνὰβ το πορα τὸ 58}- 
ΤηΙ ΒΒ. Πα ΡΙΟΌΔΌ]Υ ρυΐ (0 θα ὈΥῪ 
1ῃὴ8 Ῥουβίδηβ ; δηὰ {Ππαΐ ΠΙ5 50η ΡδιβΙ ΓΒ 

4- μέχρις ΒΑ. σ. 
9- ἐσώθησαν Α.Ὁ.Ἑ.Εα. ΗΝ ΟΝ. ς.6.ἢρ.ἢ. 

Ῥορρο. (ο6ε}1. Βεκκ. Β. εὖ νυ]ρὸ διεσώθησαν. Ἰδὲ 
ὥεσυλξως ΚΝ. Ο.ο. να]ρὸ βασιλεῖ. 

3. κατέκλῃσε Ε'. Ῥορρο. (Δ0611. ΒΕΚΚ. να]ρὸ 
ἐξ μῆνας Β.Ο.Ε.Ε.α.Η.1,..0.Ρ.Θ.Κ.«.6.ν. Ηδδοκ. Ρορρο. Βεκκ. 

ου 

. τοῦ] ΟΠ]. 6. ἤπειρον ᾿ ἂ᾽ ἡπειρ 

10. βασιλέα Α.Β,0.Ε.α.Η.ΤΥ͂ Ρ. 

νγὰ8 ἰηνοβίθα ἢ Π15. [ΑΓ ΕΓΒ. σΟνΘΓΠ- 
τηθηΐ, Π6 σΟνοΓΠΙηθπῦ ΠΆΠΠΟΥ οἵ {Π6 
ἔθη αἰβίσιοι οἵ {π6 [)ε]1α, ὈῪ 16 τηθτθ 
ἔανοιν οἵ [π6 σοπαποτογβ. [ΠΠ]|. 15, 2. 
ὙΥΒογθαβ Απηγυγίοθοιιβ [Π6 ϑαϊΐθ ννὰβ 5π6- 
ορθάθα ὈΥ ἴΟῸΥ ϑβιοοθϑδῖνα Ἐρυρίϊαπ 
Κιηρσβ, γνηο σοηβατϊαςο [Π6 2οῖἢ αἀνπαβίν, 
Δη ψγηῸ τα]θα τυ Π]ὺ Εργρῦ ννὰβ 511} 
1ὴ ἃ βίαϊε οἵ γϑνο]ῦ ; ΠΟΥ αἸα {Π6 ῬοΥΒΙΔἢ 5 
ΤΘΟΟΥΘΥ {Π 6] ἀΟΙ]ΠΙΟΠ Οὗ ἁ {Π6 ΘΟΙΙΠ ΤΥ 
ὉΠ {π6 τοῖρῃ οἵ Οομι8, ΠΘΑΙΥῪ ΒΙΧ᾿Υ 
ὙΘΑΓΒ. Αἴ[ου Ἴμ6 ἀθαῖῃ οὗ Ἀτηγτίδοι8. Ι 
ΠΠΊΔΥ ΠοΙϊοθ {παῖ [πΠ6 Κιηρ οἵ ἔργρί 
γνῃοτη (τη Ὀγ 565 ξοπαποτοα, Δ Πα τν οι 
Ἡοτγοάοίιιβ 68}15 Ῥβαπημη Ἰΐτι5, 15. οα]]ρα 
Ὀγ (τδεῖαβ Ατηγυΐθιιβ, πα ἔασίμου {Πα 
Π6 ἃπα [15 [απο ΑΠΊαβῚ5 οᾶτηθ ἔγοτη 
1Π6 αἰδίγιοί οἵ ϑὅαϊβΒ. Οἴεβιίαβ ἀρὰ ΡΠο- 
{Πππ|, Ὁ. 237. Εα. ΒΕΚΚοσ. ἀπα Ηοτγοαοί. 
11.172,1. 111]. τό. τ. Τύτηαν 6 βυβρεοῖοα 
0Π6η {παὶ τΠ6 Απηγτίεθιιβ οἵ ϑαῖβ, ψῆῃο 
ΤοΙρ θα ΟΥΟΙ 8}} ρνρῦ θη {Π6 οοπη- 
{τῪ τον θα ἔγοτη Ῥογβία ἴῃ {πὸ {{π|6 οὗ 
1)αγῖα8. ΝοῦΠιιβ, δἰ πον υνὰβ ΟἹ Ῥγθίθπ θα 
ἴ0 Ὀ6 ἃ ἀοβοθηδδηΐ οἵ {πΠ6 Ἰαδύ παῖϊνβ 
Κίησ ψΠῃῸ τεϊσῃθα θεΐοσ [Π6 Ῥογβείαῃ 
οοπαποβῦ; ἀῃὰ τῃ6 Απγγίοοιιβ οἵ Ἴδιι- 
οΥ̓αΙἀ65. ΤΠΔΥ ῬοΥμαρ5 πᾶν δάναποθι 
(ἢ8. βάπηθ οἷαῖτη, υνμῖς ἢ νου] δοοοιηΐ 
ἴου {Ποῖγ θΟἢ Ῥεξατίηρ [16 58Π16 ΠΆΠΊΘ. 

ἐν τοῖς ἕλεσι] Θυδ ρα] βίσϊα οὐ τη 



1928 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΕΑΥΡΤ. 

Ἁ ᾿ ’ὔ ,ὔ - “ ᾽ 5». 7 ε “ Ν “ 

δὲ δια μέγεθος τε τοῦ ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἐλεῖν, καὶ ἅμα 
Ἀ..Ὁ6,. 4δδ.. ΟἸΣΙΩΡ. 81. ὃ. 

΄ ’ » “ ᾽ , «ς -“ " » Ἀ 

ϑμαχιμώτατοί εἰσι τῶν Αἰγυπτίων οἱ ἕλειοι. ᾿Ϊνάρως δὲ 
΄ . ὮΝ Ν ΄ Ε ἧς “ Ε ΄ 

Λιβύων βασιλεὺς, ὃς τὰ πάντα ἔπραξε περὶ τῆς Αἰγύπτου, 
’ὔ 3 ᾿ “ ΄“ Ν “ 

προδοσίᾳ ληφθεὶς ἀνεσταυρώθη. ἐκ δὲ τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ τῆς 
5, ΄ Υ Ἧ - 

παῖς ἄλλης ξυμμαχίδος πεντήκοντα τριήρεις ὍΣ 5 
᾿ " 3 , » 

ΡΘαϊεῖουι ΝΜ οι ναοῖς δοχοί πλέουσαι ἐς Αἰγυπτον ἐσχον κατὰ τὸ 
ἴο το]ΐθν ἰδ. ΄ , » »Ὸ κ ΄, 

Μενδήσιον κέρας, οὐκ εἰδότες τῶν γεγενημένων 
» ͵7 ν » - »Μ “ » ,ὔ Ν Ἀ ᾽ 

οὐδέν: καὶ αὐτοῖς ἔκ τε γῆς ἐπιπεσόντες πεζοὶ καὶ ἐκ 
Χ ΄ Ν Ν “ 

θαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν τὰς πολλὰς τῶν 
“ . ΔΨ. ἰδπην 7 - ΄ ΄, ν ᾿ Ν Χ 

νεῶν, αἱ δ' ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. τα μὲν κατὰ τὴν το 

μεγάλην στρατείαν ᾿Αθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Αἴ 
» 

γυπτον οὕτως ἐτελεύτησεν. 

2. ἕλιοι Ἐ.Ε. Ι. ἐδύνατο ς.ἅ. 

ΕΟΌΝΟΟΟΝ. ες. ..ἔσ.. Ηδδοῖκ. Ρορρο. (611. ΒΕΚΚ. 
ὁ τῶν λυβίων Ὁ. 

ἀθηναίων Ἐ.(. Ῥορρο. (ΔοΕ]1οΓ. 
πεζοὶ πολλοὶ καὶ ἐκ θάλαττης ἔ. 

ἘΞΕΟΗ.ΚΙΟΝΟΟΡΟΝ.Ρ.ο.ρ.}.... Ηδδοὶς. Ῥορρο. (6}]1. ΒΕΚΚ. 
12. ἐτελεύτησαν Ο. 

λίβυς βασιλεὺς λιβύων ἃ.1. 
δοσίας ἢ. 
8. ὑποπεσόντες Β. 

εἴθ. ἐς Αἴγυπτον οἵη. ΡΥ. ἃ. 

ψΟΟΔΠΓΙΓ 811ἃ5 βουκόλια. ν. σα] σ. δα 
Ειβθ. Ρ. 101. (ὐὐἸητπ που Πα} τὰ τοῦ 
Νείλου ἔλη, εἴ τὰ κατ᾽ Αἴγυπτον ἕλη. 
Η68. ἴῃ Σάριν, Ἰηΐογ Ταπίοιτη οὐ Ῥεὶὰ- 
Βἰδοίτη οβίϊα. ν. δίγαυ. ΧΥ ΠῚ. Ρ. 1151. 
54. ΜΝοσαίαγ αποηῖθ ᾿ηξουϊοῦ ὺσγυρίϊ 
Ῥᾶτβ Ἕλος ᾿ποῖβα ΒΟ] η0. οὐ ϑθθθη- 
ὨΥΤΙΟΟ ΟΒΕ18. τι ΤΘρΡΊΟ 1ηΒ118715 ἢ. 1]. 
Ἰπ 6 Πσοπάα νἹἀθίαγ. ΟΥΤΙ,. 

1. διὰ μέγεθος τοῦ ἕλους] ϑ'π ἢ ἰγαοίβ 
ΟὗὨ ΤηΔΓΒἢ ΟΥΓ ἴδη ἰδ πα ΓΘ. ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴῃ 
ἸπΊΡ ΓΟ] οἷν} Ζο σοι γ1685, ὙΏΘΓΘ 
ΠῸ ῬδΙΠΒ ΔΓ Κθὴ ἴο σοπῆπο [6 ΓΙΝΘΥΒ 
νΊ 1 {Π6}. ὈΔΠΪΚ8, ΟΥ̓ [0 ΘΑΥΤΥ ΟΗ {Π6 
νοΐ οἵ [Π6 8011] Ὀγ ἀγαϊπαρσθ. Απὰ ραγ- 
{ἸΟ] ΑΓ Βροίβ ὑν]ο ἢ Παρροπθα ἰὼ τὶβο ἃ 
166 ἀῦονθ {Π6 ρσϑπογαὶ Ἰονθὶ, τνογθ ἴῃ 
1Π686 αἰβίγιοῖβ ἀσία] ἰβ]απάβ, απὰ αἵ- 
[οὐδ ἔγθαθη]ν ἃ Βθοῦγθ ἈΒυ] απ [0 ἃ 
πιαιαίυῖννι Ραγίγ, ῆθη ἀνοϊαϊπρ (Π6 
ΡΌΓΒαΙ οὗ {ΠΟΙΓ Θπθιηϊοβ. ὅθ Οἢ τνὰβ [Π68 
Βιπδῦοη οὗ ΕἾν, ἀπα οἵ πιᾶην ΟΥΠ ΟΣ 
Ρίασοβ ἴπ {Π6 σοιιηῖ68. οἵ (δια τϊσο, 
ΗἩπυπηηρσάοη, Τἀποοϊη, απ Νουιπδιηρ- 
ἴοη ; ψΨὨ]οἢ οἡ ἀοοοιπηΐ οὗ {ΠΣ ΒΘΟ ν 
6 Οἰζθη σἤΟΒΘη [ῸΓ (6 β᾽ἴθ8 οἵ 
ΠΟ ΠΒίΟΓΙ68, ΘΌΘΠ 4180 ννὰ8 ΑΙΠΘΙΠΟΥ 

ἰνάτρως Υ. ὁ λιβύων Α.Β.0ὄ ΕΒὕ. 
ὁ λυβίων "τῷ γάρ τς 

ψα]ρὸ ὁ τῶν λιβύων. . προ- 
. γεγονότων σι 6.1. ο. Ῥ, ́. 6. 

11. ἀθηναίων καὶ Α.Β.ὉΟ. 
᾿ [ Ν 

ἀθηναίων τε καὶ 

ἴῃ ϑοιηθυβθίβῃϊγο, 50 ζδτποιιβ 85 {Π6 το- 
Ροτίθα βοθπθ οἵ ΑἸἤ"δ 8 σοίγθαΐϊ, ψῇθη 
1Π6 [Δ η68 γγοῦθ ΟΥΘΥΓΙΠΠΙΠρ ἢ15 Κιηρ- 
ἀοιη. 

6. ἔσχον] “Ῥυῤ ἴῃ ίο βδογε,» 
““Ῥγουρῃς ἰο;᾽ 1.6. ““βίορρβα {Π6ὶγ 
““ δουγΒ6.᾽ Οὐτηρᾶγα {Π]. 52. 1. 24,1 
παραπλέων δὲ πάλιν ἔσχε καὶ ἐς Νότιον. 

κατὰ τὸ Μενδήσιον κέρας) ΠΟΓΙΘ οδ ἢ 
θὲ πὸ ἀοιθὲὶ {παῤ κέρας 5Ιρπηῖῆθθ “ἃ 
“Ὁ ΠΥΆΠΟΝ ΟΥ̓ ΔΓ οὗ [Π6 ΝΊ]6." Οὐομηρ. 
Ριπήαν, Εταρτη. 84. οὐ, ἃ85 αιοίθα Ὀν 
δῖσταρο, ΧΝ ΠῚ. τ, το. ἔσχατον Νείλου 
κέρας. ΟὈἸηρᾶγα ἴοο {Π6 νν8}} Κποννῃ 
ΒίΟΥΥ οὗ {π6 Ποτῃ, κέρας, οἵ {πΠ6 ΑοΠ6- 
Ἰοΐβ, συμ] οἢ, Ὀοϊηρ Ὀτοκθη οὔ, Ὀθοδτη8 
{ΠπΠ6 ποτ οἵ ρ]θηΐν, 1. 6. [(Π6 ΤΙΝΘΙ ννὰ8 
απ κοα οἷ {τῸπὶ ἃ σΠΔΠΠ6] ΟἹ ὈΓΆΠΟΝ 
νΠ]Οἢ τὉ Πα [ΟΓΙΠΘΥΥ Οσσιρὶοα, ἀπᾶ 
16 Ἰαπα (Ππι8 τθοονογθα ννὰβ Ὀσουρηϊ 
ἰηΐο ου]ναίϊοη, ἀπ Ὀθοᾶπιθ οχοθθά- 
ἸΠρῚν ῥγοάποῖϊνθ. Ηδδοὶς τπηἀογβίδηαϑβ 
ἴ[π6 νψνογτὰ ἴὸ ἀδθποίθ {Π6 Ῥγο)θοί!οη ΟΥ 
Βυν ΘΙ] ηρ οἵ {π6 οοαβὲ οἵ ργρί θεγοπα 
16 ὐ]ασθηῦ σοιηίγθβ, οαιιβθα Ὀγ [86 
ΑἸ] αν. αὖ {Π6 τηοὰτῃ8 οἵ ἴπΠ6 ΝΙ]8. 
Βυῦ {818 18 ὉΠΟΠΙΘΒΕΠΟΠΑΌΙΥ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ. 



5. Ῥοτῖοϊοϑ : 

ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

ΤΗΕΞΒΑΠΥ͂, ΒΙΟΥΟΝ, δο. 

1 ΠῚ: 1990 

Α.6. 4δ4. ΟἸνΡ. 81. 8. 

ΟΧΙ. Ἔκ δὲ Θεσσαλίας Ὀρέστης ὁ ᾿Ἐχεκρατίδου υἱὸς 
΄ ΄ ’ 7 ᾽ ,ὔ « ν» 

τοῦ Θεσσαλῶν βασιλέως φεύγων ἔπεισεν Αθηναίους ἑαυτὸν 
ΤΠ6 Αἰποπίδτβ ἱπναᾶθ κατάγειν" 

ΤΠΘεβαΪν Ποιὰ βιιὸ- 

, "ἢ 

καὶ παραλαβόντες Βοιωτοὺς καὶ 
͵ὕὔ 5, «, ζ » ΄- » ’΄ 

οο85,. γἹοΙοτν ὁνον πὸ (ωκέας οντὰς ξυμμάχους Αθηναῖοι εἐστρα- 
ΒΙΟν ΟΠ η5. βαϊηρα ὈΝ 

τηθηςοπρᾶ.) ΔΑΟΠδΐὰ 15 

τπηἰξοα ἴο π6 ΑΥΠοπΐδ ἢ 

ςοηΐραθγδον. 

Α.6. 4584. 

ΟἸΣΩΡ. 81. 8. 

σ΄ Τὴ ϑνννς ΄ 

ως πὶ τευσαν τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ Φαρσαλον. 
ν 

Και 2 

“-“ ᾿, ΄σ Ἷ “ Ν “7 Ν 

Τὴ" μὲν γὴν ἐκράτουν οσὰ μὴ προιοντες πολυ 

» ΄“ Γ Ὁ Ν Ἧς ΄-΄- ΄ι τῷ 

ἐκ τῶν ὕπλων (οἱ γὰρ ἱππῆς τῶν Θεσσαλῶν 
- χ ᾿ ἤ » -- ῃ » 

εἷργον)ὴ, τὴν δὲ πολιν οὐχ εἷλον, οὐδ᾽ ἀλλο 
» Ξ » ΄ Ἂ Ν ἣν “ἷ Ε ΄ ΕῚ ΕῚ ΕῚ ΄,ὔ 

προυχώρει αὑτοῖς οὐδὲν ὧν ένεκα εστρατευσαν, ἀλλ ἀπεχῶ- 

2. ἀθηναίοις Κ΄. αὐτὰν ς.. 

᾽ » ΒΩ , Ν Χ σ΄ » 

ιορηῆσαν παλιν Ορέστην ἔχοντες ἀπρακτοι. μετὰ δὲ ταῦτα οὐ 3 

2. παραλ. βοιωτοὺς Α.Β.Ο. ΕΘ. Ἢ ΠΝ... 
ς.6.[.5.ἢ. Ηδδεὶς. Ῥορρο. (106}}. Β6 κα. οθίθιὶ παραλ. τοὺς βοιωτούς. Ἴ ξυμμ. 
ἀθηναῖοι Α.Β. ΕΝ ΕΗ ΚΟΝΟΝ οἴρ. 8.1. Ηδδοκ. Ρορρο. (0611. Βεκα. ΟΕ. εὖ νυ]ρὸ 

τ εἰ 
ΣΡ ν 

ξυμμ. οἱ ἀθηναῖοι 
το. ἄπρακτον (Ὁ.[.. 

1. ᾽Ορέστης ὁ ᾿Εχεκρατίδου υἱὸς] ΙΒ 
τγαβ. ῬΡΤΟΌΔΌΙν {Π6 σταπάβοι οἵ Απτο- 
Οἶτι8, ψ’ΠΟΒ6 ννθα] ἢ Πα οτθαί 6855 ὙΘΓΒ 
ΘΟ] γαίθα Ὀγ ἰιπομ!θβ, ἀπ ΠΟ 15 
τηθη πο ἃ5 {πΠ6 βοὴ οἵ ἀποίμπον ΒοΠ6- 
οταῖδ8. ὅϑεμο]. “ΓΒθοοτῖι. 1ἃ. ΧΥῚ. 
ν. 324. Δρραγθῃΐν [Π6 ἔπη] ν τνὰ5. οοη- 
προῖθ τ 66 Α]Ἰευδάς οἵ [μτ]8ᾶ. 
“6 ΑἸϑυια δ. το ο8}164 Ὀγν Ἠεγοάοίῃϑ 
““ κηρβ οὐ Ἴ ποββαὶν," ὙΠ]. 6, 2. ἀπα Π8 
ΔΡΡ]165. 1ῃ6 βᾶῖηθ {Π16 ἴο (ἶπθαβ, τν0 
οάτηθ 10 [610 {Π6 ῬιΙβιβίγαι 0. ἀρδϊηϑβέ 
ὥραγία : Υ. 65, 4. ΓΠΕΥ ΓΘ ΡΟ ΔΌΪΥ 
'ΓΑΡῚ, ἂἃ5 Φαβοη οἵ ΡΠ δυο ννὰ8 ξίθιιναταβ; 
ΘΠοβοη ἴο οοιπππαπα (Π6 ψνΠῸ]6 1Πμ68- 
ΒΔ ἢ ΠΟΙ 1Π τν8Γ; ὃτι ποῦ, Β.ΓΙΟΙΥ 

βρϑακίηρ, Κίηρϑβ οὗ 1. Ππ8 δὴ Εἴγιθ- 
ὁδη [λιοαπΊῸ νγὰβ {τῸΠῈ {1π|6 ἴο {1ΠῚ6 
ΔΡΡοϊηΐϊθα ἴο σοπαποί [Π|6 τη] ΥῪ ΟΡο- 
ΤαΙΟη5 οὗ ἴΠπ6 γνΠῸ]6 Εὐσιιβοαῃ ΠδίΊΟΗ ; 
ἃ πα ΤΠ6η ΠΒ 150 15 68]16 4. ἰκῖηρ,, [πο ρἢ 
1τῃ6. οταἸηατν σονθυηπηθηΐ ἴῃ Εὐσιιτ]α ἃ8 
ἴῃ ΓΠΘΒΒΑΪΥ τννὰβ δι ᾿βιοογαίιοαὶ, ἀπ ποῖ 
ΤΠ ΠΆΤΌΠΪοα]. Βιυιΐ {π686 ΔΡροϊ πη 
οἵ ΤᾺΡῚ ἈΡΡΘΆΓ ἴο πᾶνβ οθαβθα ψ ἢ {Π6 
Οτοβίθβ Πού τηθηςοηθ : [Ὁ Βθοιηθα ἴο0 
στθαΐ ἃ ῬΟΨΘΙ [0 ρῖνα ἴο ΔΗΥ͂ 51Π6ρ]68 1η- 
αἰνι πα] ; ἀηα [Ππ5 Πγοσρὴ {Ππ6 Ρεϊο- 
ῬΟΠΉΘΒΙΔ ἢ ΜΓᾺΓ ΜῈ Το ΟΠ]Υ Οἵ ρῬΠΘΓΑ]Β 
οἵ [Π|Ὲ αν θ γα] οἱἴ165 οἵ Πθββαὶν, (1ππ- 
ογα, 11. 22, 4. 5.) ἃπα οὗ ΒΕν6Υἃ] ῬθυΒΟἢ8 
ὈΘΙοηρίηρ' ἴο [Π6 στοϑαῦ [ἈΤΉ1]165 ΠΟΙ Πρ; 
1π6 ρονεγητηθηῦ ἴπΠ {Π6]Γ τοβρθοῖίνα 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΞ, ΜΟΙ. 1. 

ὅσην 1,..0.Ρ. ὅσον 1. 9. προυχώρει ΒεκΚ. 

βίαϊθβ. (1. 78, 4.) Αἱ [86 6πᾶ οἵ {{|| 
γγαν, Πγοορητοη οἵ ῬΠοτς αἰζοιηρίθα ἴο 
τηαΐςθ ΠΙτη561 !Γαρτιβ ΟΥ̓ Κιηρ οἵ 8]] 
ΓΓΠΘββαὶν : (Χεπορῆ. Ἠβε]]θη. 11. 23, 4.) 
ΔΠ6 «800 ἃ ἴδνν ὑϑᾶγβ Ἰαΐθυ δοίμ }}Υ 
ΔΟΘΟΙΠΡΠΙΒΠΘα {Π6 βᾶπι8 ΟὈ]θεΐ : δ5. αἸὰ 
ΑἸΕΧϑπαο. οἵ ΡΠ ΘΓ ἴον Ψἀβοη 5 ἀθδί]. 
(Χεπορι. Ἠδε]]εη. ΥἹ. 1, 8. ΥἹ. 4, 25.) 
Ξδθ ἃ σοοῦ βἰκθίοῃ οἵ “ μοββα]ῃ ΔΠΆΙΓΒ 
ἴῃ ΝΥ δομιβυσπίῃ, ΗΠ ]]θη. ΑἸτθυίῃ.1.2. δ. όο. 
Ρ. τού. ἀπ ἃποίμεογ ἴῃ (Ὁ. ΒΕ. Η ΘΥΠΔ ἢ 8 
Ῥο το] Απιαυιε5 οἵ ἄτεεοα, ᾧ. 178. 
1 πᾶν θουγοννθα ἔτῸπὶ ἴΠθ86 {Π86 τοίου- 
6π08 [0 [Π6 ΞΟΠοΙαβί οἡ “ ΠΘοογ τ. 

6. ὅσα μὴ] (ὐοτηρατο ΙΝ. τό, τ. φυ- 
λάσσειν δὲ τὴν νῆσον ᾿Αθηναίους, ὅσα μὴ 
ἀποβαίνοντας. 1. 6. “ΑΒ [ᾺΓ 85 τνᾶβ σ0ῃ- 
“ἐ βιβίθηῦ ψ {Π6ῚΓ ποῦ ἸΔ πα !ηρ ΠΡΟΠ 
“ας ΑΠπᾶ 80 1ὴ {Π6 ργββεηΐ ρᾶββᾶρθ, 
“Α8 [ὯΓ ἂἃ8 ἴΠ6 σοτησηδπα οὗ {Ππ6 οοππ- 
““ ἔγν νγὰϑ ΘΟΙΠΡΑΙ]6. τ] ἢ ΠΕΡ ποΐ 
“ἐ ΒΌΣΓΙΠΡ ἴ0 ΔΗΥ͂ Πἰδίαποθ ἴτῸπὶ {Π86 
“ς ῬΙασθ γγῃθυθ Π6]1 ΒΡΘΑΥΒ 8Π6 5}16].|5 
“ἐγογθ 164. Ὅσα μὴ, |πΠκ6 ὅτι μὴ, 
ἅτε, οἷα, ὅζο. Πὰ5 γονὴ ὈΥ ᾿βαρθ Ἰηΐο ἃ 
σοΙηρ]οῖθ Δάν, 580 45 ἴο μᾶνϑ Ἰοβί 8]]} 
1π6 φτδιημηαῦοα! σοηβίσγιιοιοη. τνΒ 1} 
ὅσα ννου]α Το γ6 ἃ8 8 δα]θοῖνθ. [18 
ΟΥΙΡῚ πα] σοπβίγαοίοη νρου] θ6, “ΠΟΥ 
κε Ὑγ6 6 Ἰηδϑίθυβ οἵ [Π6 ΘΟΙΠΙΤΥ ἴη ὧ5 
κε γηαηῃ ροΐπ 5 α5 ἴΠ6Υ σου] [)6 Τηδβίου 8 
“ΟΕ τ, ποὲ δ τυϊηρ τὺ ΔΠΥ αἰβίαποθ 
“ς ΤΌΤ {ΠΟῚΓ Θαπηρ.᾽ἢ 

Κκ 
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ΟΥ̓ΡΆΒ. Α. Ὁ. 460. ΟἸνμΙρΡ. 82. 8. 

΄“ ,ὔ » ὩΝ Ἂν “ Ν ᾽ ΄-“ 

πολλῷ ὕστερον χίλιοι Αθηναίων ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς ἐν [Πηγαῖς 
, 53 Ν Ν ’ » 

ἐπιβάντες (εἶχον δ' αὐτοὶ τὰς Πηγὰς) παρέπλευσαν ἐς 
΄ ΄-“ ’ ΄“- Ν 

Σικυῶνα Περικλέους τοῦ Ξανθίππου στρατηγοῦντος, καὶ 
΄ ΧΝ ΄ Ἂ » ΄ 

ἀποβάντες Σικυωνίων τοὺς προσμίξαντας μάχῃ ἐκρατησαν. 
ἐν , Ἂ 

4 καὶ εὐθὺς παραλαβόντες ᾿Αχαιοὺς καὶ διαπλεύσαντες πέραν 
΄“ » ’ὔ Ε ἊΪ , ᾽ υν Ν ΕΣ ΝΜ 

τῆς ᾿Ακαρνανίας ἐς Οἰνιάδας ἐστρατευσαν καὶ επολιορ- 
» 7 - , 5 ᾽ ᾽ “, ἈΡΩ͂ Ν 3, 

κουν, οὐ μέντοι εἷλον γε, ἀλλ ἀπεχωρησαν ἐπ᾿ οἰκου. 
΄ - “- Ν , 

ΟΧΊΠ. ὕστερον δὲ διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν σπονδαὶ γίγνον-- 
7 ΄ ᾿ς Ὁ ο - 

2ται Πελοποννησίοις καὶ ᾿Αθηναίοις πενταετεῖς. καὶ Βιλλη- 
- Ν δ, Μ φν.5 “ 3 δὲ 

Δ. Ὁ. 450. νικοῦ μὲν πολέμου ἐσχον οἱ ᾿Αθηναῖοι, ἐς δὲ 
ΟἸΣῚρΡ. 82, 3. ΄, » ΄, Ν δ το 

Κύπρον εστρατευοντο ναυσι διακοσίαις αὐτῶν 
ΑἸΠοπΐαηπ. οχρραϊῖοη 

Ν “΄“ Ζ, ν᾿» Ρ “ 

ἀραϊηβὲ Ονρυιθ: ἀρα 7Ὲ Καὶ ΤΩν ξυμμάχων Κίμωνος στρατΉγουντος. 

Ἢν « ΄ Χ “ » τ ΤΟΣ ᾽ “ 

3 “1 Οἰιδοπ. καὶ ἑξήκοντα μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον ἀπ᾽ αὐτῶν 
ΕΠ ΕῚ 7, ΄,ὔ “- » ΄“΄ Ὕ 

ἐπλευσαν, Αμυρταίου μεταπέμποντος τοῦ ἐν τοῖς ἐλεσι 
4 « νν " ᾿ » Γ 

4βασιλέως, αἱ δὲ ἄλλαι Κίτιον ἐπολιόρκουν. 
΄ ΄ 7 5 ’ 

ΣΕ μδ ἀποθανόντος καὶ λιμοῦ γενομένου ἀπεχωρησαν 
τ τι 3. Ψὴν ΝΜ Ν ΄ ρα δο ᾿ ΟἾσπαρ, 85,4... ἀπὸ [Κιτίου καὶ πλεύσαντες ὑπερ Σαλαμῖνος 

τῆς ἐν Κύπρῳ Φοίνιξι καὶ Κίλιξιν ἐναυμάχησαν καὶ ἐπεζο- 
΄ σ , » ΄, » ὔ » 

μαχῆησαν ἅμα, καὶ νικήσαντες ἀμφότερα ἀπεχωρησαν ἐπ᾽ 

"- ο 

Κίμωνος δὲιτῃ 

» Ν ΄ » Ε 7ὔ “ ΄ὔ » ΄σ ΕῚ 

οἰκου, καὶ αἱ ἐξ Αἰγύπτου νὴηῆες παλιν αἱ ἐλθοῦσαι μετ᾽ 20 
᾽ “ ’ ΝῚ ᾿ “ Ν . Ἃ ᾿ς 

σαυτῶν. Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὸν ἱερὸν καλούμενον 

9- καὶ πελοποννησίοις Ἐ, 
οἱ] οπι. οι. 12. τὲ] Ὅτη: Ὁ: 

15. κίττιον .σ.ἢ. οἵ τηοχ κιττίου. 
ΞΕ Ο ΗΙ ΠΥ. οἴ... Ρορρο. 

20. αἱ] οἴῃ. 1,..Ο.}.6. 

Ι. τὰς ἀηία ἐν οτῃ. (Ὁ. 6. ἡ. ἀπεχίρησαν Ἐ᾿. 
1Ο. πόλεμον Δ... ἐπέσχον ῬΕ ἰνὴς Δ]1α 18. 
12. ἐς αἴγυπτον Ροβί ἔπλευσαν πα )οῦ Ν΄. 
ὃ, τῆς ἐν] τοῖς (ἡ. Φοίνιξι καὶ κίλιξι ἃ 
(06}]. ΒΕκκ. φοίνιξι καὶ κυπρίοις καὶ κίλιξι Ὁ. εἱ εοἰοτϊ. 
αἱ ἐλθοῦσαι διελθοῦσαι Ο. 21. αὐτοῦ ΡΓ. α. 

δου. 'ΤῊΪΒ ΠΆΠΠΟΥ οὗ βρθακίηρ 1ῖ8 46- 
τῖνο ἔγοῖὴ {Ππ6 Δρραγθηΐ βἱθναίϊοη. οἵ 
{πΠ6 ΠουΊΖοῃ Ἰἰπ6 οἵ ἴΠ6 8θὰ ἄθῦονθ {Π6 

14. τοῦ ἐν τ. ἕλ. βασιλέως] ὅδε. σΠδρ. 
ΣΤΟΩΣ, 5. Ἡρχοα, 11. 140. 

17. ὑπὲρ Σαλαμῖνος] ““ ΟΠ Βα ]Άτη]8 ;᾽ 
᾽ 

ἃ ΘΟΥΓΘΕΡΟΠΟ Πρ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟ ἴ0 μετέωρος, 
νη οἢ ἀδηοίοβ ἃ 8810 “ΟΥ̓ [ςτοτ πὸ 
“ Ἰαπα,᾽ ἀηᾷ τὸ ἀνάγειν, νν] ἢ α]βὸ οχ- 
ῬΓΘΒΒΘΒ [6 ΘΑΓΓΥ ΠΡ ἃ ν 6556] οὐἱ [0 5θὰ 

ἴτοτη ἴῃ 6 Ἰαπά. Ο οτηράτο 11]. 95,5. ναὺυ- 
μαχήσαντες ὑπὲρ τοῦ λιμένος ; ΕΥΤ ᾿: 

137, 4. ἀποσαλεύσος ὑπὲρ τοῦ στρατοπέ- 

5ΠΟΥΘ, 50. {πα΄ ν658618. 566ΠῚ ἀβοθηῃηιίηρ, 
ἃ5 ὅπου ρῸ {ὈΓΓΠΘΥ ἀὐνὰν [ΤῸπἢ ἴΠ6 Ἰαπά. 
Μητοπ μα Ὀθθη βίγαοὶς νὰ [Π6. Βα Π16 
ἴάθα ; Ῥαγδᾶϊβο [οϑῦ, 11. 0530. 

Α5 θη [ὯΥ ΟἿ᾽ αὐ 5θὰ ἃ Ποῖ ἀθβουϊθα 
Παρ δα ἴηι διὸ οἰοιις, δὲς, 
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Ζ » ’ Ν ΄ ΄- » ΄σ 

πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες τοῦ ἐν Δελφοῖς 
7 ΄-“ ΄, “ Ν τὰ ἴγ2 ᾽ ΄σ 

ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς" καὶ αὖθις ὕστερον ᾿Αθηναῖοι 
᾿φ » “ ’ ἊΝ Ψ. 

ἀποχωρησαντων αὐτῶν στρατεύσαντες καὶ κρατησαντες 

παρέδοσαν Φωκεῦσι. ΟΧΊΠΙ. καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ 
- “ Ε “ ΄“- “ , ΄, 

5. Ἴλονο!! οἵ Βατοῖῖα τοῦ. σαχῦτα Αθηναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγοντων 
ΑΥμοπβ. ΒδΓ|6 οἵ Οο- ᾿ Η Ἢ ἀ ; ἜΟΥ  Ὁ ΚΣ 

'οποα. Τμο Βαούδις ἐχόντων Ορχομενὸν καὶ Χαιρώνειαν καὶ αλλ 
ἱπᾶ6θ- » , “ 

αττὰ χώρια ΤῊ 
ΤΘΟΟΥΟΡ {πΠῸῚὉ , » Ἃ ε κ᾿ 

Βοιωτίας, εστρατευσᾶαν εαὐτῶν ΘΠ ποθ. μῇ ΘΠ06. ᾿ ᾿ Ἷ Η ᾿ δ : ἀλε τΝΣ ᾿ 

μὲν χιλίοις οπλιταις τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἑκάστοις ἐπὶ τὰ 
΄- ΄ , δ -“ 

χωρία ταῦτα πολέμια ὄντα, 'Γολμίδου τοῦ Τολμαίου στρα- 

ΙΟ 
΄σ Ὧν 4 Ἐπ Ν ] 

Οἱ ΔΑ. Τήγουντος. Και Χαιρώνειαν λοντες [ καὶ αν- 2 
γ Ὁ 7 δ 

Οἰνμρ, 88, 8... δραᾳποδίσαντες ] ἀπεχώρουν, φυλακὴν κατα- 
Ἄ ΄σ , 

στήσαντες. πορευομένοις δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνείᾳ ἐπιτίθενται 3 
[2 “ ΄ ΄ ΄σ΄' 

οἵ τε ἐκ τῆς ᾿Ορχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ μετ᾽ 
» “ ὡς Εὐ 7 ὃ Ν “ ““ » “Ὁ 

αὐτῶν καὶ Ευβοέων φυγάδες καὶ οσοι τὴς αὑτὴς γνώμης 
53 Α Ὦ Χ Ν ’ὔ ω 

το ἦσαν" καὶ μαχῇ κρατήσαντες τοὺς μεν διέφθειραν των 
Χ ΝΝ “ "7 Χ 

᾿Αθηναίων τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. καὶ τὴν Βοιωτίαν 4 
7, ΄σ' ΄σ΄ δὴ » Ὁ Ἂ, 

ἐξέλιπον ᾿Αθηναῖοι πᾶσαν, σπονδὰς ποιησάμενοι ἐφ᾽ ᾧ τοὺς 
ΕΩ “- Ν ε 4 “ [δ 
ἄνδρας κομιοῦνται. καὶ οἱ φεύγοντες Βοιωτῶν κατελθόντες 5 

Ἂς «ς , ΄ » , ψ' ΠῚ 4 

καὶ οἱ ἄλλοι πᾶντες αυὐτονομοι πάλιν ἐγένοντο. 

1. ἐστράτευσαν] ἐπολέμησαν 1,.0.Ρ.9. 4. ἐγγινομένου Ν.Ψ. 5. τῶν] οπι. ἃ. 
6. ἐχόντων] οἴη. Ὁ. χαιρωνίαν 1,..0.8. χερωνείαν Ν᾽ 09. τολμήδου σ. το. χερώ- 
νειαν 1,..0.ἢΡ.9. χειρώνειαν Η. - ἑλόντες καὶ] οτη. Ὁ. καὶ ἀνδραποδίσαντες] 
οἵη. ἃ.Β.Ε ΕΗ ΚΟΝΝ 4. ἢ. οπι. Ῥορρο. (106]1]. πο 18 ̓πο] αβι0 ΒΘΚΚ. τι. ἀπεχώ- 
ρουν φυλακὴν καταστήσαντες) οπη. Ε).Η. ἴῃ τπϑΥρίπθ Ροηϊΐ ΚΕ 13. βοιωτοὶ Ὁ΄. 
14. αὐτῆς] αὐτῶν σ΄. 15. τῶν ἀθηναίων τοὺς μὲν διέφθειραν ἴ. διέφθειραν] 
ἐκράτησαν Ἐ. τῶν] οἵη. Β. 18. φυγόντες Εἰ. 

2. παρέδοσαν Δελφοῖς] Βοοδιιβα {Π6 
ΠΟΌΪΘ [αΠ,}1}165 οὗ {π6 [6] ρῃϊδηβ, ἴῃ 
γγΠΟ86 Πα Π45 τνὰβ [Π6 5016 τηδπαρθιηθηῦ 
οἵ 1Π6 ἴθιηρθ ἀηα ογᾶς]θ, τπνογα οἵ 1)ο- 
ΓΔ Π ΟΥΡΊη. 866 ποίθ οἡ Υ. 18, 2. 

15. διέφθειραν) ᾿πίογ ὸ85 δὲ ἴρ88 
ΤοΟΙπ465. ΠΙοάον. ΧΙ]. 2052. 4. [πὰ εὸ 
ΡΓΘΙΙΟ θοῦ ΑἸΟΙΡΙΔ 15. ραΐοσ. Ρ]αΐο 
425- ἰβοογαῖ. Ρ. 2352. δα. δίβθρῃ. (5οϑ. 
54. ΒΕκΚκ.) ΝΥ Α55. 

10. οἱ ἄλλοι πάντες] Ηδ τηθδῃβ ΒΥ 
Ππ6856 ψογβ (0 ἀθβουῖθα {π6 [ΘοΥΔ ἢ 
ΘΧΊ]65, Δ Πα ΒΟΙΏ6 4150 τοτ ῬΠΟΟΙΒ ; [ῸΓ 
ῬΠοοὶβ απ [μοοΥῖβ, ἃ5. γν6}} ἂβ Βωοίϊα, 
ΓΘ Ἰοϑὲ ἴο Αἴμθηβ ὈΥ [6 θαῖ]6 οἵ 

Οοτοηρα, ἀπ πο πᾶ {Πρϑῖὴ αὐ {π6 "6- 
σἰπηϊηρ' οὗ [Π6 ῬΕ]ΟΡΟ ΘΒ ἢ τνᾺΥ γ8ηΚ- 
οα διηοηρδύ {Π6 βίαίθββ. οἵ {πΠ6 1 δορά- 
τη δ η σοηΐθάθγαου. Νον 85 {Π6 σοτη- 
ΤΠ0η58 οὗ ῬΠΟΟΙΒ ὑνοῦθ ἰνναγ 8. Μ06}} αἵ- 
[εοεα ἰο {π6 Αἰποπίαπβ, (111. 95. τ.) 
ΒΟ ἃ Τϑν 10. σου] ΟΠ]ν πανο θΘΘΠ 
ον ηρ ἰο {Π6 τϑίαση οἵ {Π6 Θχῖϊοβ οἵ {Π6 
ΙΒ  ΟΟΥ [108] ρατίγ, ἀπα {πΠ6 σοπεθαιθηΐῦ 
ἈΒΟΘΠΙΘΠΟΥ οὗ {Ππ ἀΥ᾿βίοογα 68] ̓ πίουθεί. 
ῬΟΒΒΙΌΙν ἴοο {πΠ6 πθαθαπ ΘΧ!]65. ὑνῸΓΘ 
Δ]ΠΟννεα ἴο γϑίμτη αὖ {Π6 Βα πη6 {1π|6 ἴ0 
ΕΡθορα; ἀπα {ΠΕῚΓ ἰπίτιριιθβ τηὰν ΠᾶνΘ 
Ρτοάυςοά {ῃ6 τονοὶ οἵ {παᾶΐ 5]δπέ, 
γν ΒΙΟἢ ἴοοῖς ρΙασο βοοη αἰτογιναγαβ. 

κΚ 2 



1992 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ἘΠ ΒΕΞΑ. Α.0. 446. ΟἸνΡ. 83. 3. 

ΟΧΊΨΝ. Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη 
, ΄ 7 ΄ὔ 

ἀπὸ ᾿Αθηναίων, καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη [Περικλέους 
Ἁ. Ὁ. 445. ῬΦΡΌτιΔΓ. 

ΟἸνταρ. 83, 3. 

ἙἘυθραὰ πὰ Μοράγα 

στρατιᾷ ᾿Αθηναίων ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα 
΄ ΜΆ » 

ἀφέστηκε καὶ [Πελοποννήσιοι μέλλουσιν ἐσβα- 
Τονοὶὲ ἔγοτα {π6 Αἰη6- “ » Ν ᾽ Χ Ν . Ν 9 ΄, 
πίαπο. Τὴο Ῥεορου. ΛΕ ἐς τὴν Αττικὴν καὶ οἱ φρουροὶ ᾿Αθηναίων 5 

. ἘΕΣΞΕΕΡῈΣ ἽΞ ν᾽ Ν ή Χ τ 

πεδία ἰαγηᾶο Αὐΐοα, διεθαρμένοι εἰσὶν ὑπὸ Μεγαρέων, πλὴν ὅσοι 
θὺΐ ἅτ Ῥγοναι θα οἢ ἴο : β ΠΣ ᾿ ᾿ Ἷ 

ἐς Νίσαιαν ἀπέφυγον. ἐπαγαγόμενοι δε κοριν-- 2 τοῖϊγο Ἐμπραδ ἰ8 Το- 

ἀιορα ἰὼ 5.1 5510 

ἐπ τέ πεῖες θίους καὶ Σικυωνίους καὶ ᾿Επιδαυρίους ἀπέ- 

δστησαν οἱ Μεγαρῆς. ὁ δὲ Περικλῆς πάλιν κατὰ τάχος 

4ἐκόμιζε τὴν στρατιὰν ἐκ τῆς Βυβοίας. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ το 

Πελοποννήσιοι τῆς ᾿Αττικῆς ἐς ᾿Βλευσῖνα καὶ Θρίωζε ἐσβα- 

λόντες ἐδήωσαν Πλειστοάνακτος τοῦ [Παυσανίου βασιλέως 

Λακεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ τὸ πλέον οὐκέτι προελθόντες 

5 ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. καὶ ᾿Αθηναῖοι πάλιν ἐς Εὔβοιαν 

διαβάντες Περικλέους στρατηγοῦντος κατεστρέψαντο πᾶσαν, τῷ 
Ν Χ ᾿ Ε « ΄ ΄ «ς “ ον 

καὶ τὴν μὲν ἄλλην ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, ᾿Ἑστιαιᾶς δὲ 

2. ταύτην ΒΕΑΝΝ τὴν Ε.. 8. στρατιὰν Εἰ. ἀθηναίων ὡς ἠγγέλθη σ.}ν. 
4. ἐσβαλεῖν Α.Β.ῸΕΗΝ.ΟΟΝ ο. Ῥορρο. (οο] θυ. Βοκ. (να. οἵ νυϊρὸ ἐσβάλ- 
λειν. 6Ἃ6. ὑπὸ] ἀπὸ 6.1.6. 
11. ἐλευσίναν Ιὰ. θριῶζε Ἐ. 
ναῖοι Ὁ. 

5. φρουροὶ Αθηναίων) ϑ66 ο΄. 102,4. 
6. διεφθαρμένοι) ΠΗ υ]ι85 νἹοϊοτο οαα- 

8 ΑΡΟ]]ΠηἾβ λυχνοφόρου ἹτηαρΊΠοΙη Ρο- 
Βαθγιηΐ [6] 018, αὶ πασταῦ Ῥ] αἰ Άτ Πτι8 
ἴη 110. 46 Οτδοι}β γάμο. Ῥαίπιον. 
Ηυ5. 

11. ᾽᾿Ἐλευσῖνα] ὅδο 1]. 21, 1. 
12. Πλειστοάνακτος) ὅδε Ν΄. τύ, 2. 
Ις. Περικλέους στρατηγοῦντος] 1)10΄. 

ΧΙ. Ρ. 481. φὶ Νοβίγιιμη. δηΐθ ΘΟυ]05 
Βαθυῖ, ἀθ μὰς τὸ Ἰΐα : Περικλῆς δὲ αἱρε- 
θεὶς στρατηγὸς ἐστράτευσεν ἐπὶ τὴν Ἐὔ- 
βοιαν μετὰ δυνάμεως ἀξιολόγου, καὶ τὴν 
μὲν πόλιν τῶν ἱΕἙστιαιέων ἑλὼν κατὰ κρά- 
τος, ἐξῴκισε τοὺς 'Ἑστιαιεῖς ἐκ τῆς πα- 

τρίδος, ΟἿ, ῬΊυῦ πη ῬετῖΟ], 6. 22. ΤΟ ἵα 
Ρ. 637. ἃ Ῥαυδβαηΐα Ε]ϊας, Ρ. 172. ἃρ- 
Ραγοίῖ, ΔΟΟΙ 1586 δῆς Το ( }) ΤΡ. 

ΧΧΧΙΠ]. ἃ. 2. Δ οββε]. δὰ )]οά. 1]. Ἂς. 
Απίθ «ον18 βιπηυ]αογιιπη ΟἸγτηρὶ ὁ ο- 
οὕ ΘΟ] ΠΆΠ) ὩΡΠΘΆ 1) ΡΟΒιΘΓηΐ, οὶ 

ἡ. ἔφυγον σ. 
13. προσελθόντες ΑΙΔΉΗ ΝΥΝ. 

τύ. κατέστησαν Ἰ)]1Οηγ5. Ρ. 8406. παρεστήσαντο Ὁ. 

ἐπαγόμενοι ΟσσαικιοΡ Θ δος 

14. καὶ οἱ ἀθη- 
ἑστιαίας 

ΘΟ ΠΟ ΠΘ85. ῬᾶΟΪ8 {ΠΟΘ Π 4118 ἸΠΒοΥρίτ 
Βαηΐ. ΟΟΥΤῚ,. 

κατεστρέψαντο) Μια. Αὐἱϑίορῃ. ΝΡ. 
212. ὟΝ ΑΒ5. 

16. κατεστήσαντο] ““ ΟὈΟἸροΒιιογιηΐ.᾽" 
“ΤΠ θν βοίι]6 {Π6 γοβὲ οἵ {1Π|ὸ ἰβ!απα ὈΥ 
κε ἐγραῖγ, Βαϊ {Π6 Η ἸβΌ απ 5 την ο]θοΐθα 
“τότ {Π6}} ΤΥ ΤΟΥ ν, ἀπ ἈρΡρτορτγαίθα 
“1 τὸ {Πϑιηβοῖνθβ. ἡ ΟΟπηράγα 11]. 25.2. 
καθίστατο τὰ περὶ τὴν Μυτιλήνην. Παρε- 
στήσαντο, ννὨΪΟ [ΚΟΥ ἘΠ] ΚΒ. ΤΌΤ 
ἈΘΎΘΘΑ)]6 10 {Π|6 τιδιιὰ] βίν] οὔ ΓΒπιου- 
41668, νου] 6 οὐ οἵ ρ]αςθ ἴοι κατε- 
στρέψαντο. ἼΠοΥ (Τα πού ΥΘΟΟνΟΥ {Π6 
ἰϑϊαηα Ὀν ἰτοαῖν, θυ ὈῪ τιὴβ; ἴΠμθῃ 

θη δ τνὰβ το ποθ, 10 τνὰβ ΤΠΟΒΕΥ 
Ὀγοιρθΐ Ἰηΐο ἃ 560 {164 βίαϊθ ὈγῪ σϑηθι- 
ἵπρ' Βοιηθίϊηρσ Πκὸ {Π6 ΓουτηΘ. [θυτηβ οὗ 
118. Δ]ΠἸὰ ποθ ἢ ΑἸΠθη8. ὅο ἴῃ {Π8 
στραΐ [μη τνὰγ, ὕ0. Ο. 417, [6 Βο- 
πη η5, ΔΟΘΟΓΙηρ (0 (ΠῚ. Οὐ δοοοιιηΐ, 
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5 ᾿ » Ν Ν ΄“ " 

ἐζοικίσαντες αυτοι τὴν γὴν εσχόον. 

Ἀ.6. 445. Μααν. 

ΟἸΣΡ. 83. 3. 

ΤΠ νυ θα γβ᾽ ΡΘδ06 00Π- 

οἰααοα Βαίννθοη {πὸ Α- 

τηθπΐδηβ Δ Πα ῬΕΙΟΡΟΙ- 

9 ΠΟΒΙ8 8. 

ΟΧΥ. ἀναχωρήσαντες 
᾿ ἅν τς Ἂς » ΄, » ΄σ 

δὲ ἀπὸ Εὐβοίας οὐ πολλῷ ὕστερον σπονδὰς 
» Ἅ ΩΝ Υ Ν Ν 

ἐποιήσαντο πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς 
γ , ΄ ᾿ φ 

ξυμμάχους τριακοντούτεις, ἀποδόντες Νίσαιαν 
Ἄν; 3 ΄ 

καὶ Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα καὶ ᾿Αχαΐαν: ταῦτα 

γὰρ εἶχον ᾿Αθηναῖοι Πελοποννησίων. 

1. ἐξοικήσαντες ΟΟΝ. 2. οὐ] οτι. (.1,..0.6. ἘΣ καὶ πηγὰς καὶ τροιζῆνα 
καὶ ἀχαΐαν Δ.Β.0.Ε.Ε.6.Η.1..0.Ρ.0..Ὁ.ς.ἅ.6.Ε 5.8.1. Ηδαςοκ. Ρορρο. (106}1. ΒΕΚΚ. 
ΘΘοαῚ καὶ ἀχαΐαν καὶ πηγὰς καὶ τροιζῆνα. 

6. οἱ ἀθηναῖοι ἸΚ. τροίζηνα Β.Ὁ. ΣΙ “κ 
αχαιαν. 

βτθῦ σοπηποτθά {Π6 [,Α[η8 ὈΥ͂ ΔΓΠΊΒ, 
Δηα ΟὈ]Ισ αὶ {Πθηὰ ἴο Βαθτη αὖ αἸβοτθ- 
τἴοπ, ““ [μαἴϊαπι οπηπθ ΒΌΌΘρΡΟΓΟ ;᾽ δπά 
αἴτουνναγ 5 βο]6α {Π6 πὶ ΡΘΥΓΙΠΔΠΘΠΕΥ ὈΥ͂ 
σταπίπσ ἴο τπηδὴν ΟἱἨ ͵{ΠΕῚΓ 5ίαίθβ {Π6 
τσ μὲ οἵ οἰ ΖθηΒῃρ; ΨΜΠ116 ἰουνατα 8 
ΟἴΠΘΥ5. βου υ 165 ὑγ ΓΘ ΘΧΘΙΟΙΪΒΘα 51 ΠῚΠΔΓ 
το ἴΠο86 5πεινη Ὀγ [Π6 ΑἰΠοπίδηβ ἴο 1Π8 
1η Βα] ταηΐ5 οἵ Ηϊβῦθα. ὅ868 [ἀνγ ἼΠΙ. 
ΠΡ ΕΠ 

5. ᾿Αχαῖαν] 'ῬΏΘΓΘ οαπ θ6 ΠΟ ΤΘδβοη- 
4016 ἄοπθι {παὶ ΤΉ ον 1465 ΠΘΓΘ Τηθ8 8 
ἴο Βρθαὶς οἵ [πΠ6 σοππίτυ οἵ Δομαῖα ἴῃ 
ῬεΙοροπΠθβιβ : ὉΒΙΟΉ, 885 15. δυμάεπί 
ἔγοτῃ {π6 τα απ σΠαρίου, ὃ. 4. τνᾶβ δὖ [Π8 
ἔπ οὗ {π6 βἰσπίηρ οἵ {15 ὑγτθαῖν ἴῃ 8}}1- 
ἃ Π66 ἢ ΑΙΠθη5. 6 σΟΠΠΘΟΙΊΟΉ τνὰ8 
παΐαγαὶ, 85. ἴπ6 Δομδῖδηβ ὑνουθ ΔΘ ηαίθα 
ἔτοιη 1 ,δοϑάφοποη ὈΥ αἸΒΈγοποα οὗ τᾶοθ 
5. 0611 85. οἵ σογεγημηθηΐῦ, ἃπα τνοσ]α 
θὲ ρ]δα τὉπογθΐοσθ ἴο οὐίαϊη (η6 ργοΐθο- 
ἄοηῃ οἵ Δίπεπβ. ΤΠΘΙΓ ἀποθβίουβ πᾶ 
Ῥθθη Ὄχρε θα ἔτοτη [δοοπία ἂἀπα Ατ- 
σ0115 ὈῪ ἴπ6 Του Π8 ; ἃΠ4 {π6 ὕννεῖνθ 
βίαϊθβ τυ ΒΙΟἢ σοιηροβοθα {Π6 Αομαίδη πᾶ- 
ΠΟΗ ΕΓῈ 811 δη]ουϊηρ ἃ (δ γαῖ]68] 
σονεογπτηθηΐῖ. Απα ᾿ΐ νγὰβ ἃ παΐισαὶ 0Ὁ- 
Ἰδοῦ ἢ 1ῃ6 Τ1,Δοβήςοιποηϊδ 8 [0 Ὀτθακ 
ΟΥ̓ τ)6 Αἰμποπΐαῃ 8]Π|ᾶὰ ποθ ἢ ΔΟΠαΐα, 
85 δ ἃ Ἰδῖδθυ ρϑυϊοα {Π6Υ ὑνῈ ΓΘ 50 Δ ΧΊΟΙΙΒ 
ἴο ργδνθηΐ, ἀη4 αἰθουυναυβ [0 ἀθβίτου 88 
ΒΟΟΠ 85. ΡΟΒΒΙΌ]6, ἃ 5ΒΙΤΉΙ]ΑΓ ΘΟΠΠΘΟΙΟΙ 
Ῥθύννθθη Αἴῃθηβ ἀπα Ατροβ. ΤΠ βᾶτηθ 
τηροῦν 65 του] α͵5ὸ θα {τη ἴὸ ραϊ 8Δῃ 
Θηᾷ ἴο [Π68 Δ]]ΠἸΊὰπηο6 θθύνθθη ΑΥΠθη5 πα 
τώ Ζθη, ΠΟ 4150 ἈρΡρθαγβ ἴο Ππᾶνβ 
ΒΕ ΒΙβίθα ῬΥΘνΊΟΌΒ]ν 0 1Π6 ὉΠΙΓΥ γοαΓβ᾽ 
Ρθαθθ. ἋὍ]1οσ, 'ῃ Π18. βεοοπμα βαϊοη, 
Ῥευβιβίβ ἴῃ Πο]αϊηρ [Π6 ορὶπῖοη {Ππαὶ ὃν 
Αομαῖα 15 τηθαηΐ ποῦ [Π6 οοιιηΐτν ἴπ Ρο- 
Ἰοροῃπθβαβ, Ὀτπῦ βοπηθ ἀΠΚΠοννη ἴον ῃ 

Ῥαϊπηθσῖι5 χαλκίδα ΤΕρΟΠο δῦ ΡγῸ 1110 

ΒΟ {πΠ6 ΑἸΠοπΙΔη5 Πα [θη ἴῃ {Π6 
ΘΟΌΓΒΘ οἵ {Π6 τσ. ΗΙ8β Ὑϑάβοηβ ἅΓΘ, 
ἢγβῖ, Ὀθοαιβ ἴπ6 οἵμοῦ ἴἢτεθ ρ]8 665 
ΤηθηΠΟΠμΘ ὦ ἅτ ἴοννηβ, ποῖ σΟΠΠΙΓΙΕΒ ; 
Δ Πα Ξϑοοπαϊν, θθοδιιβα (Ἰθο, Π6 [Π]ΠΚΒ, 
σου] πον Ὶ πᾶνα ἀϑκϑα {Π6 [δορθαεθιηο- 
πῖδηβ (Τ᾽. 21, 4.) ἴο σῖνα Ὀδοῖ ἴο ΑΙ ΠΘΠ5 
{π6 σουπίτυ οἵ Αςμαΐα ; 8ἃ5 10 ννὰβ 8Π 
Ἰπαθρεπαθηΐ βίαΐθ, ονϑὺ ΟΠ ρατγία 
σου] μᾶν ἢδα πὸ οοπίτου!. Ηδ 50 
Βᾶγ5 ὕπαῷ [Π6 ΘΧΡΥΘΞΒΙΟΠ ἀποδοῦναι ᾿Α- 
χαΐαν 15 ἸΠΑΡὈΠΘΆὈ]8 ἴο ἃ σοιιηίγν νν ΒΟ ἢ 
αἸα ποῦ Ὀεϊοηρ το [,μδοραφοιηοη. Βαϊΐ 
1Π6 Θχριδηδίίοη 15 ἴο θ6 οὰπα ἴῃ {Π6 
ψογάβ, ταῦτα γὰρ εἶχον ᾿Αθηναῖοι Πελο- 
ποννησίων. ὥρατία Ἰοοκοα ἀροπῃ Ρεϊο- 
ῬΟΠΠΘΒΙΙΒ ἃ8 ἃ σΟΙΠΙΤΥ ΜῈ] νΒΙΟἢ {Π68 
ΑἸΠμοπϊδηβ πα πὸ ΘΟΠΟΕΥΠ, δηα ἴῃ 
ὙΒΙΟἢ ΠΟΥ σου] ποῦ θϑίαὈ]Π 15} {Π6πη- 
Β6Ιν 8 νυ Ποιιΐ Ἰπίθυ θυ πρ ἢ ΠΟΙ ο]4 
ΒΌΡΓΘΙηΔΟΥ. 56 1πδγθίοσθ οα]}16 8 ἀΡΟη 
Αἴμθπβ ἴο ρῖνθ Ρ βνεῦν {πϊηρ ἡ Π]Ο 
5Π6 Πα 1π ῬΕΪΟρΡΟΠ ΘΒ ; ἀπὰ ἃ σοπη- 
{Ὺ πιηϊτοα Ἰ ἢ ΑΥΠΘπΒ. Ὀγ {Π6 [16 οὗ ἃ 
ἀερεπαθηΐ 8]]Π1|Π68 νγὰβ νἹρῦπ }]ν Ὀδοοῖηθ 
ἃ Ρατί οἵ {π6 ΑΥμθπῖαπ ἀοΙηἸΙΟη ; 80 
{Ππαὸ ἴο τ ποῖιποθ 5 Οἢ ἃῃ Δ]}Π]ΆΠῸ6 τ ὰ8 
1|Κ6 σβάϊηρ ἃ ρατύ οἵ ΠῸῚ οὐ [θυ οΥΥ. 
Βεβιθβ, 1Ὁ 1β. ΨΘΥΥ ῬΥΓΟΌΔΌ]6 παῖ 1Π8 
Ατἰποηΐδηβ Ππαα δοίπα!]ν οσοιριοθα ἔοτγ- 
{γδββθβ ἴῃ {π6 Δομαίδη ογγτογυ, ἃ5 ΠΟΥ 
ΑἸ αἰζογιναγάβ αὖ Εριάδατιβ, (Ν᾽. δο, 3.) 
Δ Πα αἱ Εγοίτϊα ᾿η προ; (111. 95. 6.) 
ΟΥ̓ Πα τ Κα Βοβίαρϑβ ἔγοπὶ {π6 ΔΟΠαὶ- 
ΔῊ 85 Ρ]θσεβ οὗ {Πεὶγ Βα 6]1ν ; 1π ΘΙ ΠΟΓ 
οἵ τ] οἢ οαβο5 {π6 σἰνίηρ ἀρ {π6 ἴοτ- 
{ΓΌ55685 ΟΥ Ποβίασοϑβ τσ ἢν νν6}} 6 οδ]]οὰ 
σἰνίησ ἃρ Δοδαῖα. Απᾶ ΟἸβοη ἀε- 
τηδηκ θα {παΐ 1,ἀςοάςοσποη 5Πποι]ἃ νυ ἢ- 
ἄτανν ΠΟΙ Ῥτοϊθοϊίοι ἔγομη Δομαῖὰ ἀπὲ 
το, ἀπ ϑβαηοίίοη. {πΠ|6}Γ Δ] Π 06 
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5 ἝἍἭΚκτῳ δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο περὶ 
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Πριήνης, καὶ οἱ Μιλήσιοι ἐλασσούμενοι τῷ πολέμῳ παρ 
᾽ » ’ ΄ ,ὔ 

4 Αθηναίους ἐλθόντες κατεβόων τῶν Σαμίων. ξυνεπελαμβά- 
Ἀ » ΓΆΛΑ ΤΣ “ ἊΨ ,΄ 

Δυσ 0. οἱ.85. ΨόΟντὸ δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς Σαμου ἀμδρες 
νον , ΟΡ ΎνΣ “ , ως Ν , 

Εῖνο γθᾶτϑ ἀμογνατᾶ ἰδιῶται νεωτερίσαι βουλόμενοι τὴν πολιτείαν. ὃ 
ὃ ΔΓ θύννοι ΜΠΘέιι5 

4 χη Βδπιοβ Ἰοδα5 ἕο 1} 
ΤονΟἐ οἵ πιο. [τῸΠῚ 

53 9 ΄“ » ΄ Ἂς 

πλεύσαντες οὖν ᾿Αθηναῖοι ἐς Σάμον ναυσὶ 
΄ὔ ͵ ’ Ν 

τεσσαράκοντα δημοκρατίαν κατέστησαν, καὶ 
ΑἸ ΘηΒ ; ἴῃ ἩΠΪσἢ {Π6 

ΒυΖδη δ η5 Ἰοΐη. « ΄ "Ὑ] “ ΄ ὁ Ἂ 

ὁμήρους ἔλαβον τῶν Σαμίων πεντήκοντα μὲν 
“ 3 Νὴ ", . ΄ 5 τοῦ ἣν 

παῖδας ἴσους δὲ ἀνδρας, καὶ κατέθεντο ἐς Λῆμνον, καὶ 
Ἀ , ΄7 “ Ν , “5 

5 φρουρὰν ἐγκαταλιπόντες ἀνεχώρησαν. τῶν δὲ Σαμίων (ἦσαν το 
ν Ν » ε ,ὔ ᾿ ᾽ ΕΙΣ ᾽ Ν᾿, Ε) 

γάρ τινες οἱ οὐχ ὑπέμενον ἀλλ᾽ ἐῴφυγον ἐς τὴν ἡπειρον) 
’’ “-“ » ΄ Λ ΄- ΄ τς 

ξυνθέμενοι τῶν ἐν τῇ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ Π]Πισ- 
7 ἜΠ Ἔ ΄ ΄, ἃ 5 ΄ ᾽ 

σούθνῃ τῷ Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις τότε, 
» , ΄, 5» « Ἷ ,ὔ ἘΝ 

ἐπικούρους τε ξυλλέξζαντες ἐς ἑπτακοσίους διέβησαν ὑπὸ 
’ὔ » Χ ᾽ Ν “ Ἂ “ , » ὔ 

νύκτα ἐς τὴν Σαμον, καὶ πρῶτον μὲν τῷ δήμῳ ἐπανέστησαν τῷ 
Ν 3 ΄ ΄“ ,ὔ ΕΣ ΝΝ « Τὰ ;;: 

καὶ ἐκράτησαν τῶν πλείστων, ἐπειτὰα τοὺς ὁμήρους κλέψαντες 
» ΄ Χ ςτκ » , Ν Ν Ν 

ἐκ Λήμνου τοὺς αὑτῶν ἀπέστησαν, καὶ τοὺς φρουροὺς τοὺς 
. , Ν Χ ,, ἃς τοῖν τὴ 5 

Αθηναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας οἱ ἦσαν παρὰ σφίσιν ἐξέ- 

δοσαν Πισσούθνῃ, ἐπί τε Μίλητον εὐθὺς παρεσκευάζοντο 

3. ξυνεπελάβοντο (.6.1.1,..0.9.6. ξυναπελαμβάνοντο Υ͂. 11. ὑπέμενον Α.Ἐ. 
ΕΒῊ (Κις. Ῥορρο. (ἀ06}1. Βεκκ. ὑπέμεινον ἢ.1. ΟΕ. οὐ ναϊροὸ ὑπέμειναν. 
13. ὕστασπον Β. 14. συλλέξαντες Β.Ο ΕΛ ΘΟΝ.Ρ».ἢ. ἐς] οαι. Δ.Β.Κ. δ. ἢ. 
ὡς Ρ. ὑπὸ τὴν νύκτα σ. τό. ἐκκλέψαντες (Ὁ. Ἐὰ ΠΠ ΘῚ Ῥο. ἐκκλέψαντος αὐτοῖς 
τοὺς ὁμήρους Πα σούδνάυ ΤϊοοΥ, 15. Ρ. 405. 17. τοὺς ἀθηναίων Δ. ΒΟ ΚΕ, 
Η.ο. Ῥορρο. (ἀοει]ον. εκ, αὶ. δὲ νυϊσο τῶν ἀθηναίων. 18. ἐξεδόθησαν Ὁ. 
10. παρεσκευάσαντο 6. ἐσκευάζοντο μετ᾽ ΠΟΊΕΙ παρεσκευάζοντο μετ᾽ αὐτοῦ (.1.. 
Ο.Ρ, παρεσκευάζοντο μετ᾽ αὐτοὺς (.1. 

ἢ ΑἸΠ6π5, τνῃῖοῖ, 1 [αοράφιποῃ αἰ 
ποῖ ᾿Ἰπίουίογο, πΠ6 ΑἸΠΘπδη5. σου] ἤᾶνο 
᾿πητη Θ Ἰαΐο! ν σου 6116, ον θη ΒΡ ροβίηρ; 
τπαῦ τμ6 ΔΕΠαΐδηβ ννου]ὰ παν θθθη πη- 
ΜΠ Πρ το Ἰοῖπ {Ποιὰ υνἱΠπουῦ σοπαρα]- 
βίοη. δο αὖ {π6Ὸ πᾶ οἵ [Π6 βθοομπὰ 
ΔΤ Πἶ6. ὑναγ, 1Π6 ΘΑ ΠῚ 68. τνογῸ 16- 
αὐϊγο 10 ρῖνο τρ Τκιοδηϊὰ ; {Παΐ 18, ἴο 
βρῖνθ Ῥδοὶς {π6 ᾿λιοαηϊδη μοϑίς ἀρθ5, δῇ 
το νυ γανν {Π6ῚΓ σαΥΓΙΒΟη5. ΠΌτη {πὸ 
οννηΒ ; ἃπ {Πποη {πὸ ἰουηδη ραγν πὰ- 
{ἀπ γΆ}}Υ αϊηθα {π0 ἀβοοπάομπου, ἀπὰ [λι- 

οαηΐα ὈΘΟΔΠΊΘ 1π ἃ ΒΠουΐ {ἰπ|6 {Π6 ΠΥ 
οἵ Ποτηθ. 

1 τπὰν δα, {παὶ Μτ. ΤΥ ]νν}} 566 ΠῚ5 
ἴο Θηΐουίαϊη πὸ ἀοιθὺ {παῦ ὑΠ6 Αομαὶὰ 
Πθῦθ Βροόκοὴ οἵ Ὀγ ΤΠ μονα] 168. 18. [Π8 
ΘΟΙΠΓΥ ΘΟΙΠΠΟΠΪΥ Καόννῃ Ὀγ {Παΐ ΠδΙη6. 
ὅθο ΗΙδῦ. οἵ ἅτϑθορ, νο]. 11]. γ»». 43. 

1ο. τῶν δὲ Σαμίων κ. τ. Χ.7 ὅδε ποίβ ἢ 
οἢ. 72,2. ΤῺ νου 8 οἱ ἱ φυγάδες πγιιϑὺ Β6 
ΒῈΡΡ]16 ἔγοῖη τίνες οἱ ἔφυγον. “θυΐ 
ΚΠ6. δαμηϊαη. οὐλίοα, ([ῸΓ {π0τθ 6 Γ8 
“Ἐ ΒΟΙΠΘ ΜΚ Π0 ᾿ὰ] σὍΠΘ ἰηΐο 6Χ}]6,) ὅο.᾽ἢ 

ΤΥ ΨΥ Ψ Ψ Ψ ΘΒΌΟΝ 
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Ῥ 

στρατεύειν. 

ΟΧΥΙ. 

΄ 

ξυναπέστησαν δὲ αὐτοῖς καὶ Βυζάντιοι. 

Αθηναῖοι δὲ ὡς ἤσθοντο, πλεύσαντες ναυσὶν ἐξή- 
53. (ας ’ ω ο ς ,ὔ ΄σ “ ΕἸ ΕῚ Ἁ 

κοντα ἐπι Σάμου ταις μὲν ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ εχρῆσαντο 

ΕΥ Ἂ . Ἁ 3 ς Ψ ΕῚ Ν 

Ῥογῖοῖο5. βού ἀραϊηβὺ (ἔτυχον γὰρ αι μὲν ἔπι Καρίας ες Τ᾽ΙΡΟΟσ ΚΟΤΤῚν 

ΘΒ. Ηρ ἀοίοειβ 

{πρηη. πα ἔουτηβ {Π6 

βίο οἵ {π0 ἕοννῃ, 

σ΄ “ ΄“ , ΄ὔ - Γ Ὗς τν 7 

τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι, αἱ δ᾽ ἐπὶ Χίου 

καὶ Λέσβου περιαγγέλλουσαι βοηθεῖν), τεσσα- 
’ὔ Α ’ σι 

ράκοντα δὲ ναυσὶ καὶ τέσσαρσι Περικλέους δεκάτου αὐτοῦ 

4. προκοπὴν Β. 5. ἐχόμεναι Υ. 
περιαγγελοῦσαι 1. παραγγέλλουσαι Κ. 

2. ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα] 6 τι88 οὗ {Π6 
ΔΥΌΟ]6. νῚ ἢ Δα ]θοῦνοβ οἵ ππιτη 6 Γ 18. ΟΠ8 
Οἵ {π6 τϑιημδγ Κα ]8. ῬΘου]Π]Αυ 165. οἵ {ΠῸ 
ατσεοκ Ἰδηρτάαρθ; ποῦ ἱπάθθα ἴῃ βπιο ἢ 
ΡΑββᾶρθδ ἃ8 ὟΠ]. 25,1. γΠογο {Π6 ἡ ΠῸ]8 
ἩΠΠΊΠΕΥ οἵ ἔνεῖνθ 5.105 Ππανὶηρ ὈΘΘη 
βγϑῦ τηθηί]οηθα, ἀπ ὁπ6 οὗ {Ππ686 Ὀθὶπρ' 
{Π6η ΒΡΟΚθη οἵ ββραγαΐθὶν, [Π6 γϑδί ἃ. 
ἀεβιρπαίθα ἃ5 “ ἐλθ 6δ]θνθὴ :᾿ ἡ αἱ ἔνδεκα ; 
ἴῃ ἘΠ6568 ᾿πβίδποοβ 18. 188 15 ΒΕ ΠΟΙ Θ ΠΕ] 
1Π|6]ΠΠ10 1016; Ὀπΐ ἴῃ ΟἴΠογβ, ΒΟ ἢ ἃ5. 1Π6 
Ῥαββᾶρθ ἴῃ {Π6 ἰοχύ, {Π6 ἃυζ1016. 15. Ῥγθ- 
ἤχθα [0 ραγίβ οἵ σῇ ο]6 Πιιγη])6γβ, ἃ]- 
1πουρὴ ποὺ πὰ ποῦ θη ἀθῆπΊο]Υ 
Ῥοϊηΐϊθα οὐ δγ {π6 ῥυῖου πιθης!οη οἵ {Π6 
ΟΙΠΘΙ Ραᾶιίβ οἵ {πΠ6 παπηθοσβ. ἽΠπ8, 
(1. ττό, 1.) αἰΐογ. βαγιηρ ὑπαὶ [π6 δα- 
τηΐϊδη ἢθθὶ σοπβιβίθα οἵ βθνθπίυ 5Π1Ρ08, 
ΓΒαον 1465 δ 45, “ οἵ τ ΠΊΘἢ ἐλ ὑννθηΐν 
κε Ὑγ0 6 ἴΤῸΟῸΡ 5}105,᾿ ΔΙΓΠουρῚ ΠῸ Πη6η- 
τοη πᾶ θθθη τπδθ οἵ ἴπΠ6 οἴ ὺ ΠΙΐν, 
ἴο ΘηΠ116 {Πθ86 10 [Π6 Δρρει]αοη οἵ 
“ἐμ ὑπνρηΐν." (ΔΌΠΙΟΓ δχρ]αϊηβ [Π18 
Ἰαϑῦ Ῥαββασθ {πιι8, “ῬΈρΠαΠΙ ΟΘΟΙηΙη]- 
“ε βογαηῦ ΟἼΤῚ ΠΆΥΊΡ115 70, απι80 ῬΤοΐοτ 
“ς ψΙρΊπ.} δγαηΐ {ΠἸΓΘΠΊ6Β, με ἀιΐθ ν]- 
κε ΟἽΠΕ στρατιώτιδες οἸαηΐ." Απᾶ ἢδ 
φοΙηρᾶτοβ Ὁ 1Π1.30.3. περιτυχόντες ναυσὶ 
δέκα τὰς τρεῖς λαμβάνουσι. “6 Τα]6 
1πθη τνοι]α βθθη ἴο "6, [ΠπΠὰΐ {Π6 ῥσβαὶ- 
οαἰ!ηρ οὗ ΔηΥ {Π]ηρ ἃ5 ἴ0 ΔΠΥ͂ 0Π6 ρμᾶτΐ 
οὗ ἃ πυπη 6 Υ, 1Π1}}165 [πα΄ {πὸ Ορροβιΐβ 
ἰο 1 ΠΥ 6 Ρτθαϊοαίθα οἵ {Π6 το- 
τηδῖπ θυ, ἀπ {π|ι5 [Π6 ΠΌΠΟΙ 15. α1- 
νἹρα Ἰηΐο ὕννο αἰβεποῦ ραγίβ, θοῇ οἵ 
ὙνΠΙΘῊ 15. ΟἸθαυν ἀοβ πο, δηα τπᾶν {Ποτο- 
ἴογτα μᾶνϑ {Π6 γί] ]6 δῆ χϑα (ο 10. “ΓΠτι8 
νν6 Ο8Π ππαουβίαηα {Ππ6 τι86 οὗ {Π6 ὃ᾽- 
1616 ἴῃ 500} ἃῃ ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟΙ : “ΜΗ͂Υ 
κε ΒΏ1Ρ5, ἔλθ ΠΆ]Γ οὗ νν 1. τνοῦθ ἴΤῸῸΡ 
“ 5Πῃ108.᾽ ΕῸΓ {Π6 τηρηίοη οἵ [Π6 ΟὯ6 
ΠΑ} ἀθῆποβ ὄχδοῦν {Ππ6 σϑιμαϊηϊηρ Ρατί 

6. καὶ λέσβου] οτηι. Α.Β. περιαγγέλουσαι Ὦ. 
η. αὐτοῦ] οτη. (.Ε.. 

οἵ [πΠ6 πιυχηθου, ἀηα {Ππ5 νγο παν {Π|6 
ὨΌΤΉΠΘΥ 50 αἰν] θα Ἰηΐο 115. ὕσνγο ΠεΪν68. 
δὸο ψῆοη ΠΟ Ἰ465. βαγ8, “ΒΟΥ ΠΥ 
κε 5Π108, ΟὗἩ ψ ὨΙΟἢ ἐἠ6 ὑννθην ὑγΈ ΓΘ ἴΤῸῸΡ 
κε 5Π1Ρ08 :᾿ {Π6 πηθηίοη οὗ [Π6 ὁπ ραγΐ 
οἵ ἃ ρίνθῃ πυιηῦοι αθῆποβ οἵ ΘΟυγ86 
1Π6 τοιπδῖ Ποὺ οὗ ᾿ῦ ; δηα {ππ85 {Π6 56- 
ΨΘΠΓΥ 5ΠῚ08 ἅτ αἸνι θα Ἰηΐο ἔσο Ἢ15- 
ποῦ ραγίβ, {π6 ὑννεπίν οὔ ἴΠθπὶ ψνΒΙΟἢ 
ὙΡΘΓΘ. ἴΤῸῸΡ 5108, ἃπα {πΠ6 ΡΥ νυ ΠΟ ἢ 
γε ποῖ. Βαΐ 1 {ΠπΠ6 ἀπιοιηΐ οὗ {Π6 
ὙΡΠΟ]6 Πα 61 πα πού θθθΠ ῬΓΘΝΊΟΤΙΒΙΥ 
βίαίθα, [Π6η νγθ 5Βῃοι]α 1685 δχρθοῦ [ὸ 
ἢπα {Π|6 Δ.[1616. τιβθα νν1Ὁ}} ΔΎ ΟΠ6 ρᾶτΐ 
οἵ 1, Ὀθόδιιβα {Πα ὁπ6 ρασγί νοι] ποΐ 
{Π6 πη 64 1Ά}}} ἸΠῚΡ]Ὺ {πὸ Ῥγθοῖβθ τη ΔρῊ]- 
πα6 οἵ 1Π6 οἴμοι. Ὑδῦ ὄθυθὴ {Πδη 1 
ΟΔ ἢ σοηοοῖνα {παᾶΐ Ὁ Τὺ 6 τι866., [ὉΓ 
{Ππουρὴ {Π6 ΟἾΠΘΓ ΠΌΤΟΥ 15 ἀΠΚΠΟ ἢ 
ἃ5. ἴο 15 Θχαοῖ διπηοιπηΐ, γοΐ 1 15. 60Π- 
σοἰνθα ἃ5 ἃ αἰϑθποι ρατῦ; (ἢ 18, ἃ8 
{6 ψνΠ0]6 οἵ [Π6 ΟΥΊΡΊΠΑ] ΠυΙ ΠῚ ΠΟΙ ΤΉ] ΠΤΙΒ 
1Π6 ΠΌΙΉΠΘΙ ΒΡΘΟΙΘα, ΟΥ̓ {Π6 ΤΟΙΠΔΙΠΩΘΓ, 
αἰτοῦ ταῦ βρθοιῆθα πυμηῈ Υ πὰ8. θθθη 
ἀραποίορα. Βαΐ 511] 1 [16 τοϊαΐϊίομ οἵ 
[Π6 ΤΘΠ]Δ] Πα 6. [0 {πΠ6 ραγ Βρθοιῇρθα ννὰϑ 
ΠΘΙΓΠΘΙ ΘΧΡΥΘΘβθα ΠΟΥ 1Π1}}164, 50 {Πα 
νγ οοὐ]ὰ ποῦ ρσιιθββ ψΠΘίΠοΥ Ὁ ΜῸΓΘ 
ΒΥΘΑΙΟΙ ΟΥ̓ 1655 {πη {Ππᾶῦ ραγί, {πὲπ 1 
{Π|η}κ {Π6. ἀυίϊο]θ νοι] ποῦ 6 τιδ64, 
Ἰυδοαιβα {ποθὴ {Π6 ρατύ βρθοι θα τνου]ᾶ 
ποῦ ΤΘΆ]]}ν 6 οοπορὶνθα αἸβι ΠοΙ]γ, [ῸΓ 
γνΘ 5801 ποῖ ἴῃ ΔηΥ ἄθρτθα ρογοοῖνθ 
15 τϑ]αοη ἰο ὑπ ψνΠο]6, οὐ ἴο {Π6 τὸ- 
τηδΙ πη Ῥατῦ. Απα ἴ Ἰμ6. ἀγίῖοθ θ᾽ 
[οὰπα ἀπο 810} ΟἸΓΟυΙηβίδηοθθ, ἰΐ 
Πγιδύ 6. Θχρ θα οἢ βοιηθ αἰ γθηΐ 
ῬΓΙΠΟΙΒ]6. 

ἡ. Περικλέους οἷς. ϑέχαθο 1]. 14. ΠᾶΥ- 
ταῖ, ΑἸΠΘΠΊΘη568, ΤΉΪΕΈ80 ῬΘΓΊΟΪ6. Ῥτφΐουθ 
οὐ πηὰ ΒΌΡΠΟΟΪ. ροδία, το 6] ηΐοβ δὰ- 
τηἷο5 Οὐδ ἀΐομο στανὶ Δα ἢϊχῖββο Πυ 05. 
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ΒΑ ΜΌΒ, Δ. σ᾿ 440. ΟἸνπιρ. 85. 1. 
“ ΕῚ ΄ὔ ᾿ς “Ὁ ᾽ὔ “ ᾿ 228. Ν ͵ 

στρατηγοῦντος ἐναυμάχησαν πρὸς 'Γραγίᾳ τῇ νησῷ Σαμίων 
( 53 ΄ ͵ "2 ᾿Ξ ΕΣ 

ναυσὶν ἑβδομήκοντα, ὧν ἦσαν αἱ εἰκοσι στρατιώτιδες" ἐτυχον 
« “ 

᾿ Ἂ; ΡΝ; ᾽ ΄- 

δὲ αἱ πᾶσαι ἀπὸ Μιλήτου πλέουσαι: καὶ ἐνίκων ᾿Αθηναῖοι. 
ω “ ΄- . ΄σ “ 

“ὕστερον δὲ αὐτοῖς ἐβοήθησαν ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν νὴες τεσσα- 
᾽,ὔ Ν 7, ᾿ , ΄ Ἂς 35, Ν Ε 

ράκοντα καὶ Χίων καὶ Λεσβίων πέντε καὶ εἰκοσι, καὶ ἀπο- δ 
’ Ν “ »Ὃ ὑφν » , Ἂς Ρ 

βάντες καὶ κρατοῦντες τῷ πεζῷ ἐπολιόρκουν τρισὶ τείχεσι 
“ νὴ ᾿ 

Περικλῆς δὲ λαβων 
ΕΗ Ἂ ᾿“ ϑυσῦςς 

ῳΧχέτο κατα τάχος ει 

Χ Ν ΕΣ ’ “ 

ϑτὴν πόλιν, καὶ ἐκ θαλασσὴης ἅμα. 
Η ΄ ΄ » ἊΝ ΄“ 3 ΄ 

ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσών 
’, Ἂς ; 5 Ἃ)ὦ “ ἵ, “ Ἄν 

Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοινισσαι νῆες ἐπ᾿ 
» Ἂ ΄ 35, Ν Ἂν 2 ἣν , ΄ Χ 

αὐτοὺς πλέουσιν ᾧχετο γὰρ καὶ ἐκ τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ το 

χυ τα 
Ψ, Ὰ . ΄ 5 ’ Μἤ 

τούτῳ δὲ οἱ Σάμιοι ἐξαπιναίως ἐκπλουν ποιη- 

7 ν ΕΣ Ψ» ἰγᾺς Ν Φ [ 

Στησαγορας καὶ ἄλλοι ἐπὶ τας Φοινισσας. 

ΤΙ ὐτῖνα] οἵ τοῖη- 
᾿ ’ 3 ’, ΄σ ,ὔ 3 ΄ 

Ποτοομιοπίοίσοια Αύμουδ σάμενοι ἀφράκτῳ τῷ στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες 
αγῖνοβ {πὸ δι θη. ἴῸ ἑ ἐ ᾿ ἐ , ἰ ξ 

βαϊχαῖε, απ (0 εἴνουρ τάς τε προφυλακίδας ναῦς διέφθειραν καὶ ναυ- 
Δ} ὑποῖν ἢθοὺ τὸ ἐπὸ 

Τὴ Βνυ- 

ΖΔΠ ΙΔ Π5 5111 8150. 

κ Ν ᾽ , 51 ἢ Ν 
μάχουντες τας ανταναγόομενας ενικησαν, καιτρ 

Α(ΠΘΠ Δ η8. 

-“ ΄ “ » ε Ν » ᾿ 

τῆς θαλάσσης τῆς καθ εαυὐτοὺς ἐκράτησαν 
« ἢ ἔα το , ᾿ δὰ 

ἡμέρας περὶ τεσσαρασκαίδεκα, και εσεκομισᾶντο και ἐξζεκο- 

ᾺἋ ,’ὔ 9 . Ν ᾽, ΄ ΄σ΄ 

: μίσαντο ἃ ἐβούλοντο. ἐλθόντος δὲ ΠΕερικλέους παλιν ταις 

1. Τραγίᾳ] στρατιᾷ 5. στραγίᾳ Ἰζ. στρατηγίᾳ Υ. 4. δὲ] γὰρ Κα 1. αἴ 

οπη. Ὁ.6.ο. 5. ἀποβάντες καὶ Δ... Ἢ ΟἸΚΟΝς ρ. Ηδδοὶς. Ρορρο. (ε]]. 

Βεκὶς. (Ὁ. οἱ σϑίθιὶ ἀποβάντες ἐς τὴν γῆν καί. 6. πεζῷ τάγματι ἐπολιόρκουν Ἡ. 

9. ἐπ᾽] καὶ ἐπ᾿ ». ἐς Κα. ἐπ᾽ αὐτῷ δ. το. καὶ ἃπίθ ἐκ οἵη. 1,..0ὺ.6... 11. σταση- 
γόύόρας Κα. 18. ἐπεισπεσόντες δ. 5. ἀνταγομένας Δ... ΕῸΝ, ἀνταγοαγομένας Π. 
ἀναγομένας Υ. 17. τέσσαρας καὶ δέκα νΕ] τεσσαρασκαίδεκα Α.Β.Π]ΔΉ ΚΌΙΝ. 
Ο.5.}... Ηδδοκ. Ῥορρο. οε]ου. Βοκκ. Ο.α, εὖ νυ]ρο τεσσαρεσκαίδεκα. 

Οὐπξου οπππῖπο Ῥ] Αγ την Ρ. τύ 7. γε- 
νομένης δὲ καρτερᾶς ναυμαχίας περὶ νῆ- 
σον, ἣν Τραγίας καλοῦσι. ΤΛΌΤΙ Ῥ]ΙΠἸΔΗὶ 

μαῦθης ὔροαβ, ἀπᾶρ Παγάϊηιβ [τὰ- 
σίαβ. Αἱ οτίθ ἀρὰ Ῥ]αίαγοῃ. οὐ Ῥ] ΙΗ. 
τ βου θοηάππι Τραγίαν, "ΓΓαρΊαμη. ΝΥ Α55. 

8. ἐπὶ Καύνου καὶ ἹΚαρίας] “δε 
κε βα]6α ἰονναγβ ὐαπηι8 αηὰ (ὑαυ]α,᾽ἢ 
τονναγβ (ἀπ ηπ8. 5. ἴπ6 βροῦ νου Π6 
ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ οχρθοῖθα 10 [4}} ἴῃ ν ἢ {Π6 
ΘΠΟΙΩΥ ; ὈυΓ αἰδὸὺ τοννα 8 (ὑατα ρμ6- 
ΠΟΓΆΪγ, Ὀθοαιιβο ἢ6 σου] ποῦ 6 661- 
ταΐη αὖ νυ ηαῦ ῬαΓ Ου]αΥ Ρ]ασθ 6 τσ ΐ 
Ππὰ {Π πη. 

9. ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοίνισσαι νῆες--- 
πλέουσιν) Δ σοη[ιδο βοηπΐοποο, νυ ΐο]ὶ 

5Πο0 0] ταῖμον πᾶν τη, ἐσαγγελθέντος 
ὅτι---πλέουσιν, οΥ ἐσαγγελθείσων---νεῶν, 
ὅτι πλέουσιν. 

11. ἐπὶ τὰς Φοινίσσας “Νεμΐ Αἰζου 
«(6 Ῥῃηφηϊοίαη Προί :;᾿ 1. 6. σννθηΐῦ ἴο 
Ὀτὶπρ' ᾿δ τιρ το {πὸ αἰα οἵ {Π|0 δι] Δ 8. 

132. ἀφράκτῳ τῷ στρατοπέδῳ) 115 
τοίογβ ἴο [π6 πᾶνα] απ} Ὀἰ ΓΟ Πα οα 1Π6 
ΒΘΆτ-ΒΠΟΤΟ, Ὑν ΒΟ τνὰβ {πΠ6 οοηβίηηΐ δο- 
σοΙπραηηθηΐ οὐ 81} {πὸ πᾶνα]" οχροῆϊ- 
τἰοηβ5 οἵ [πὸ τρεῖς. ΕῸΣ 8 {Π6Ὶ} 58105 
ὙΘΓΘ [(ΟἰΆΠν ππρτον θα τ ἀοσοπὶ- 
τηο δι οηβ ἴοσ {Π6 τηθ ἴο Θαῦ ΟΥ̓ ΒΪ66}0 
οὐ Ὀοαγά, {ΠΥ ὑοῦ ἀροιβίοιηθα ἴῃ ἃ]]} 
{Πποῖν Ορογα τ! οη5 10 πᾶν ἃ οατπρ ΜΠ ἃ 
τορι αν τπαυκοῦ οϑία ] 156 ἃ Οἢ ΒΠΟΤῸ, 
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Ά, Ἵ ΄: ν 9 ΄“ ΕΣ “ -“ 

ναυσὶ κατεκλήσθησαν. καὶ ἐκ τῶν Αθηνῶν ὕστερον προσε-3 
΄ ΄ Ν - Χ ΄ ΤῸ 

βοήθησαν τεσσαράκοντα μὲν αἱ μετὰ Θουκυδίδου καὶ ᾿Αγνω- 
7, “ "5 Ἂ Ν 

νος καὶ Φορμίωνος νῆες, εἴκοσι δὲ αἱ μετὰ 'Γληπολέμου καὶ 
, Ν 

᾿Αντικλέους, ἐκ δὲ Χίου καὶ Λέσβου τριάκοντα. καὶ ναυμα- 4 
΄ , - » Υ͂ « 0, » ΄, Ν 

Βχίαν μεν τινα βραχείαν ἐποιήσαντο οἱ Σάμιοι, ἀδύνατοι δὲ 

1το 

», » ω » ΄ ϑι, υἱῷ Ν Ν 

ὄντες ἀντισχεῖν ἐξεπολιορκήθησαν ἐνάτῳ μηνὶ καὶ προσε- 
τῇ « ’ὔ ΄σ ΄ , 7 

χώρησαν ὁμολογίᾳ, τεῖχός τε καθελόντες καὶ ὁμήρους δόντες 
Ἂς σι 7, Ἂς ἣ Χ 74 Ν 

καὶ ναῦς παραδόντες, καὶ χρήματα τὰ ἀναλωθέντα κατὰ 

χρόνους ταξάμενοι ἀποδοῦναι. ξυνέβησαν δὲ καὶ Βυζάντιοι 8 
“ Υ͂ ἡ ᾿, 3 

ὥσπερ καὶ πρότερον ὑπήκοοι εἶναι. 
Ἁ ΄ Χ Β , » “ 3, 

ΟΧΥΠΙ. Μετὰ ταῦτα δὲ ἠδὴ γίγνεται οὐ πολλοῖς ἐτεσιν 
“ Χ ,ὕ » ον ἘΝ Ν Ν 
ὕστερον τὰ προειρημένα, τὰ τε ἱκΚερκυραϊκὰ καὶ τὰ [[οτιδαι- 

Χ Ν “ , ΄σ ΄- ,ὕἹ 

Ὑπὸ ἐπκοαα οἵ {πὸ ς. ατικὰ καὶ ὅσα πρόφασις τοῦδε τοῦ πολέμου 
ΤΟΥ 5. σε ϑπιθα {ΓΌΤη ΄ “ Ν ΄ “ " « 

᾿ΑΝΝΝ κατέστη. ταῦτα δὲ ξύμπαντα ὅσα ἔπραξαν οἱ 3 
- Ρ [ἐ , » ͵ Ἂς γι 

Αἴτον πανίπρ ἀροϊθοὰ Ἵλληγες πρός τε ἀλλήλους καὶ τὸν βαρβαρον, 
ΡΟΠ ταν, ἴπΠ6 Πᾶσ6- ς᾽, ᾿ ; ; ; Ἂ 

ἀιυππο ἴδ 15 ΘΟ δι] Π6 ΕὝὙΕΨΕΤΟ ΕΝ ἔτεσι πεντΤΉ κοντα μάλιστα μεταξὺ 

ΟΥ̓ΆΟΙΘ. αὖ Το ΙρΡΗΪ, ἀπα “ μ-.) » 7 ἣν σ: » “ -“ε 

τΤοορῖνα ᾧ ἰανοιχα] ΤΊ)" "Ξέρξου αναχωρήησεωξς Και ΤΊ)" ἀρχὴν τοῦδε 

ΔΏΒΥΥΘΙ, 
κα ΄ὕ » - ᾽ “ 7, ᾽ Χ 

τοῦ πολέμου: ἐν οἷς ᾿Αθηναῖοι τὴν τε ἀρχὴν 

1. κατεκλήσθησαν (Ο.Ε. Α.Β. ργ. Ὁ. εὖ σοἰοτ κατεκλείσθησαν, νΕ6] στη Εἰ. κατε- 

κλείθησαν. ἀθηναίων Ῥ. 2. μὲν] οἵη. 1,..0.". 8. αἱἡ οτος (1.0: ὁ: 
στληπολέμου Ἐ. ὃ. τὰ] οπ!. 6. ταξάμενοι κατὰ χρόνους ().(.1,..0.Ρ..6. τι. δὲ 
ταῦτα Β.5.ἢ. οὐ] ἐν α. ὕστερον ἔτεσι 12. πρόφασις τοῦδε Α.Β.0.Ε.Ε. 
ΟΙῊΚΟΙΜΝΙΟΟΡΙΝ. ο.ρ».η... Ηδδοκ. Ῥορρο. (ἄοθιϊου. εκ. ναϊσοὸ πρόφασις 
μεταξὺ τοῦδε. 15- ἄλλους Ρ. καὶ πρὸς τὸν 1)]1ΟΠΥ5. τῇ. τῆς ξέρξου Δ.}). 
ἘΕΗΚΟΝΝ.. ρ.. Ηδαςοκ. Ρορρο. ἀοε]]οσ. Βοκι. (.(. οὖ οί τῆς τε ξέρξου. 
18. οἱ ἀθηναῖοι (ὐ.(.1..0..6. οατη ΟΠ 510. 

ὙΠ ΓΘ {Π6 τηθη Ραββθα {ΠῚ {π|6ὸ ῬΠΘη ονο-οοηἤοποο, 50 {παῤ νΠθη {Π6 Ἰοοῖ- 
ποῦ δοῦν οἢ απίγ, ἀπ ἡ Ποτθ {ἢ 6 ΥῪ 
ΟΥ̓Δ ΠΑΤΙν οοῖς {Π6ῚΓ τηθ8]5 ἀπ ραββοὰ 
16 πὶρῃῖβ. ΤΠ6 5Π1Ρ05 νοῦ ἀγάννη τρ 
οι [Ππ6 Ῥθδοῦ ἴῃ {γοηΐ οὗ {Π15 στρ, ἀπ 
16 Πδθῖ ννὰβ ρσγοίθοϊθα ἀραϊηβῦ ΒΈΓΡΥΙΒΘ 
ὈΥ Πανὶπρ ἃ οοΥἑαϊης ΠΌΠΟΙ ΟἵἨ 5Π108. 
᾿πΠοοΓρα αῇοαΐ ἀπ γον τηλπηθ66, νν ΠΟ 
Ἰὰν ΟΥ̓ 1[π6 σατηρ ἃ8 ἃ βοτΐ οἵ Ἰοοϊκ- οι 
ΟΥ ρσααγα : ΔΠ6 ΒΟΙΠΘΙ]Π165 4150 ἃ βίοοκ- 
816 τνὰβ τηδαθ ἴῃ {Π6 56 ἴῃ ἔγτοηΐ οἵ {Π6 
ΒΠ1Ρ05 ἀσαννη ἪΡ οα ἴΠ6 Ὀρϑδοῖ, οὐ ΠΡ 
ψν γ6 ἀοἴθπαθα Ὀν ἃ ῬΑ] 5α6, ΟΥ̓ ΒΟΙὴ6 
ΒΙΤΉΠ]ΑΥ [Οὐ ΠοδΓΊΟη, γαϊβοα ον [Ὧ6 5ΏΟΥΘ 
Ἰ156 1. ᾿ΓΠΘΒ6 Ῥυθοδυοηβ [Π6 ΑΥΠΘΠΙΔ 5 
αὖ δαμηο5 ἀρρθαν ἴ0 Πᾶνα πορ]θοϊεά ἔγοιὴ 

οὐτῦ 5Π105 ννϑυθ ἴΆΚθη, [6 Θηθιην τηϊρ}ΐ 
Ἰαπα ἀπ αἰΐαοϊς {Π6 5Π1ρ5 ἀγάννη πρ Οἢ 
1πΠ6. 5μόγθ, ψιποῦῦ θοιηρ ορροβθ Ὦγ 
ΔΠΥ ἈΓΠΠΟ]Α] ἀθίθποθβ. "6 ΔΙ ΪΔ 5 
Ὁπουϑίοτο Πα] πὸ ΟΥΠΕΥ σϑβοῦσοθ θτιΐ τ 
Ἰαιηο ἢ {Πποῖν 5Π105. ἴῃ Παβίθ, απ θηαθὰ- 
νΟῸΓ ἴο τηθοῦ τπθιη Ὀοίογο ὑΠπὸὺ σοι] 
Ιαπ ; ἀπά {π15 θεϊηρ ἄοπθ ᾽ῃ οοηΐ- 
5100, ἀπ {Π6 581ρ5 Ὀοϊηρ Ἰαπιη πο ἀπά 
Ῥτοιρηῦ ἰηΐο δοίΐϊοη βοραγαίοὶν ΟἹ ἴῃ 
85Π18}} ραγΙ65, {πον ΨῬΈΓΘ ΒιΙΟΟΘΒΒΊΨΘΙΥ 
ΟΥΘΓΡοννεγθα δηα ἠοίοθαϊθα. (ὐΟΠΠρᾶΓΘ 
πο ὙΠ1 25: ᾿Ξ 585. 5; 5: Δ ΤΣ 

2. μετὰ Θουκυδίδου] [[ζ 18 ἃ νΘΟῪ 
ἀοιυιθεα] ροϊηῦ. τυ ὸ {{|5 ᾿ΠΠ γα 65 
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» ’ ,, Ν » ᾿Υ 3. τς ’ὔ 5 7, 

ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο καὶ αὐτοὶ ἐπὶ μεγὰ ἐχώρησαν 
,ὕ ε Ἀ ». " ΄ ΕΥΣ » 4 ᾽ 

δυνάμεως, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι οὔτε ἐκώλυον εἰ 
Ἀν ϑΣ ἧς Ν Ξ ’ὔ ΄ Ν ΄ “- , ", Ἁ 

μὴ ἐπὶ βραχὺ, ἡσύχαζόν τε τὸ πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες μέν 
΄- " σ ’ » Χ ΄ ΕῚ ᾿Ν ᾿5 ΄ 

καὶ πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους, εἰ μῇ ἀναγκα- 
Ν ΄ Ν ΄ » , » , ν δὴ « 

ὥοιντο, τὸ δέ τι καὶ πολεμοις οἰκείοις ἐξειργόμενοι, πρὶν δὴ ἢ ὅ 
΄ “ ᾽ » “ 3 Ν “ ῇ 

δύναμις τῶν ᾿Αθηναίων σαφῶς Ἠρετο καὶ τῆς ξυμμαχίας 
» ΄' -“ , Ν ΕῚ νς 5 Ν » ΄ ᾽ » 

φαὐτῶν ἥπτοντο. τότε δὲ οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποίουντο, αλλ 
, 53 ’ ,7ὔ νΝ ’ὔ « 

ἐπιχειρητέα ἐδόκει εἶναι πασῃ προθυμίᾳ καὶ. καθαιρετέα ἢ 
᾽ δ Ὰ ΄ » ΄, , ΝΣ ῃ ϑ. τ ὧν 

«ἰσχὺς, ἢν δύνωνται, ἀραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον. αὐὑτοις 
ἰοὺ “ 2 ᾽ὔ ,ὔ 

ΓΝ μὲν οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύ- το 

ΤΩΡ. 87. 1. ν Ν , 

Οἰμιαρ, 87.1... σθαι τε τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους 
ΕῚ ΄ Ἂ Ἂς , Ν Ἃ ΕῚ 

ἀδικεῖν, πέμψαντες δὲ ἐς Δελφοὺς ἐπηρώτων τὸν θεὸν εἰ 
΄σ ΒΩ , ΝΣ « Ν 5» ΄σ ΓῚ ΄σ « , 

πολεμοῦσιν ἄμεινον ἐσται 0 δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται, 
΄, “ “, ΒΓΑ ᾿, "4 

κατὰ κρατος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἐφὴ ξυλλη- 

"»- 

3, 5 δ 

ψεσθαι καὶ παρακαλούμενος καὶ ἄκλητος. ΟΧΙΧ. αὖθις δεῖ 
Ν ’ ’ “ 5 ’, Ἷ 

τοὺς ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον εβου- 
» - » ἣΝ “ ᾿ 4 

λοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν. καὶ ἐλθὸν- 
ΤΠΟΥ ἰπθη ἈΒΒΘΙΠΌ]Θ 

2 {Πρὶν 811165, πα ΡτὸῸ- 

ΡΟΞ6 ἴο {Ππ|6 πὶ {Π|6 α1168- 

ἀἴοπ οὗ ᾿πηπιραϊδίθ νν ΑΓ, 
’ Ε] ΧΝ “ ͵ λ ᾿ 

των των πρέσβεων ἀπὸ τὴς ξυμμαχίας καὶ 
, ,ὔ, Ψ 5᾽ κ᾿ ὰ » ΄ 

ξυνόδου γενομένης οἵ τε ἄλλοι εἰπον ἃ ἐβου- 
ΤΠῸ ΟΟΥ τ ἴδ Π|5 ΒΡΘΔΪΚ 

ΒίΓΟΏΡΙΥ ἴῃ ἴανοιν οὗ 

δοῖηρ ἴ0 Ὁ. Ξι ξ ; δ δος τ ; 

λοντο. κατηγορουντες Οἱ πλείους τῶν ΑΘ ναῶν 20 
9 

1. ἐγκρατεστάτην Ὁ. ἐπὶ] οπι Η. 2. οὐδὲ Καὶ. 4. ἡσυχάζοντες, ΟΥἸηΪ588 τε; 

ΤΙ 51118. τὸ] τὸν Ε.1,..0ὺ.0. 4. εἢ ἣν 6.6.1.1,..,0.Ρ.9.6.. ἀναγκάζωνται 

.6.:1.1.,0.0... ΒΤ ΠΟΘ: πολεμίοις 1..Ῥ. 6. τῆς Ἰοτη. Κα. 

8. εἶναι ἐδόκει Κα.1. 9- αἰραμένοις Ἑ.. 
ἀραμένοις δὲ τόνδε (.αἅ.1,.0.ἃ. 
ἃ...“ ρ.ἢ. 14. συλλήψεσθε 6. 
Βεκκ. νυ]ροὸ συμμάχους. 

ταβ. ΤΠαΐ Π6 τνὰβ {π6 ὨΙβίουϊαη ὨΪπ|- 
561 βθϑῖηβ ΠΙρΉΪν ἸπηργΟ 016, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
Ῥοοαιβο π6 νου] τηοϑὺ ΠΠἸΚοὶν Πᾶν 
σίνθη βοὴ πἰηΐ οἵ Πὶβ Ῥσθβθηςο, Ὀπΐ 
Ῥδοάιιβο να τηϊσῃς ΤΠθη μάνα οχρθοϊθα ἃ 
Βοιπθνν μαῦ Γ]]6Γ δοοοιηΐ οἵ {Π6 βίθμβ. 
πη {6 οἴϊιον παπᾶ, τμ6 βοὴ οἵ Μοίθβιαβ 

Πιδα Ῥδθη οβίγας Ζοα 1655 {Π8Π ὑννῸ ὙΘΑΓΒ 
Ἰνεῖοτθ. Υδῦ 1Ὁ Βθθ 8 ΘΆΒΙΘΙ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
{παὶ {1π6 ἴοση οἵ Πὶβ οχ!]θ μα Ὀθθη 
αὐτϊαρσοα, πη ἰμαὶ (Π6 ΟΠΘΟΥ τηθη- 
τἰοποὰ ὁπ {Π18 ΟΟσΆΒΙΟη. τνὰ8. ἃ ῬΘΓΒΟῚ 
Οἴου ῖβο. ἀηκηονη. ΤΠ γννα}}, Η]δῖ. 
τ. νοὶ]. 11. ». 52. ποίθι. 

1ο. οὖν) οπῃ. 1,..0. 
τό. ξυμμάχους Α.Β.6.Ὁ.ς.}..1. Ῥορρο. (οε]Ἰον. 

10. συνόδου (Ὁ. 

Ἰάθιη αἴρασθαι 1. 125. 2. ἤἢιρτο 130,1. 
11.τε] οτὰ. ΌΓΩΥ. 

4. ὄντες---μὴ ταχεῖς] “πη μὴ Ππῶτο- 
““ χῃι8,᾽ Βᾶγ8 ΡΌΡΡΟ, ΠΟΥ 4068 1ξ 866 ΠῚ 
ΘαβΥ ἴ0 δχρίαῖπ {Π6 τιδ8 οὗ 10 δοσογήϊηρ, 
το 6 ργθβθηῦ σϑαάϊηρ, ψιπουΐ βὰρ- 
Ροβίηρ ὑπαὶ ᾿ξ τνὰβ ᾿πβουθα σαῦπου ὑΠδ ἢ 
οὐ, ἴο ἀνοϊῇ {π6 οἰοβθ σθοῦσσθηςθ οὗ 1Π6 
ΒΆΤΠ6 ΒΥ}18 0165, πρὸ τοῦ οὐὗἨἨ Βαΐ ᾿ΐ τηὰῦ 
} ἃ σογγιπρῦ τϑααϊηρ οἵ {Π6 Ἰαΐου οορυ- 
ἰδῖβ ψνΠπὸ Πνοα αὐ ἂἢ ἀρ θη {Π6 οοΥ- 
τϑοί ἀἰβυπούοη θούννθθη οὐ ἀπᾶ μὴ Ππαὰ 
ῬΘθη Ἰοπρ βίποθ πορ]θοίθα ; πα 1 οὐ 
μαά Ῥδϑθη οποα ἴῃ ἃν ΜΩ., ΠῸΠΙ 
πιανίηρ Ῥθοη Ὄνου]οοϊκοα οὐνϊηρ το {Π6 
ΒΆ ΠῚ Β0118}0]6. ἱπητηθἸαΐοὶν Ῥγθοθαϊηρ ἰΐ 
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1ΙοΟ 

ἘΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Α. 

ΒΡΑΗΤΑ. Α.Ο. 439. ΟἸγπιρ. 87. 1. 
ἊΝ ,ὔ ΄ ΄ 

καὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γενέσθαι, καὶ οἱ Κορίνθιοι δεη- 

τ ΤῸ 120: 199 

,ὔ Ν Ν Ν ’ , ε ΄ 5 ἢ “ 

θέντες μὲν καὶ κατὰ πόλεις πρότερον ἑκάστων ἰδίᾳ ὥστε 
΄ Ν ΄ , Ν “- ΄ Χ 

ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον, δεδιότες περὶ τῇ [ἰοτιδαίᾳ μὴ 
΄- ’, Ἂ , Ν σ΄ » ͵ 

προδιαφθαρῇ, παρόντες δὲ καὶ τότε καὶ τελευταῖοι ἐπελθόντες 

ῬΟΝ ρ. ἢ... Ηδδεὶς. Ρορρο. 

Μ, “ 

ἐλεγον τοιάδε. 

ΟΧΧ. “ΤΟΥΣ μὲν Λακεδαιμονίους, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, 
» Ἂ » ᾽ “ «ς Ν . ἌΨ 7.5 ΄ὔ ν 

ςς οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ καὶ αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν 
(ς 

ΞΡΈΕΒΟΘΗ οἵ {πὸ 

ΟΟΝΙΝΤΉΤΑΝΒ, 

(130---124.) 

ΤῊ δι ϊἷοη οἵ Α- 

{π6η5 15 ἀδ ΠΘΤΌΙ5. [0 

γαγον. 

ΘΥΟΓῪ βίδίθ Δ1Π|τθ, ΠΟῸΡ 

5ποια {π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠο- 

535, ΠΓΟῸΡἢ Δ 6χ- 

οοϑβῖγθ ἀθϑῖγο οὗ στὸ- 

ΤΙ ηἷπρ' αὖ Ρ6806, [0Γ- 

ον ἘΠ6 δηϊοντηθηΐβ. οὗ 

ῬοδΟθ [ὉΓ ΘΥ̓ΘΓ. ςς 

1. γίγνεσθαι (.1.1,..0.0.6. 

[Ὁ ΡΤΘῊ 
10. ὥστε 1,.0.6. 
γαιαν Ῥ. ἐν τῇ μεσογείᾳ 1)]οΟΠΥ 5108. 

νους ἃ. οσαπὶ 58 ηο. 

ἴῃ πρὸ τοῦ, [πΠ6 ποχί οοργὶβί ΠΟ Ρεῦ- 
οοἰνοα {Ππαῦ [Π6 βθῆβ6 τϑαυϊγθα ἃ πϑρὰ- 
ἔνα μου] πᾶνε, ἴῃ 811 ργοθαὈΠν, 1η- 
βου μή. ΟἸΠΕΓ͵56. βοῖηθ 85ποῖ πνοτὰ 
85 οἷοι ᾿)γοΐοτα μὴ ταχεῖς ἰέναι 566 115 ΤΘ- 
αὐϊτοεὰ Υ [ῃ8 σϑπογαὶ οπδβίοιη οὗ [Π6 
Ἰαηρσᾷαρθ. 

8. καὶ ἡμᾶς ἐς τοῦτο νῦν ξυνήγαγον] 
Ἡδτγο, 5 ἴῃ ΤΠΔ ΠΥ ΟἾΠΘΓΙ Ρ]8 668, [Π6 ΓΘ 15 
ἃ σοηξαβιοη ἔγοτη {Π6 σοηβίσιιοιοη Τ6- 
ξουγίηρ ταῖμου [0 [Π8 56η86 Ππδῃ 10 {Π6 
ννογ 5 οἵ {Π6 ρυθοθαϊηρ ρατγύ οἵ {Π6 βθη- 
ἴθηθθ. Ὡς οὐ, [0]ονπρ αἰτιασαίμεθα, 

σῖνοβ Ἔχ οῦ]ν [Π6 βαπι6 τηθϑηὶηρ᾽ 85 1 10 
μαᾶ Ῥεθὴ ψυϊτίθη καὶ γὰρ αὐτοὶ ἐψη- 
φισμένοι --- εἰσι, καὶ ---νῦν ξυνήγαγον, 
“ΥΥ̓́6 σαηποῦ Ὀ]απηθ {Πϑιὴ ον ποῦ Πᾶν- 
““ Ἰηρ νοϊθα [ῸΥ νγᾶῦ {Πθιηβοὶνεβ, 8η4 [ῸΓ 
“ς ηρῦ που ΘΔΠΠ]ηρ᾽ τι8 ΤΟσ ΠΟΥ ; [ῸΓ {ΠΟΥ 
“Ἤανθ ἄοπθ ὈΟΐῃ [μ6 οπθ ἃπα {Π86 
“ς οἵπμογ." ΤΠ γὰρ ἴῃ {Π6 Βιοσθθαϊηρ 
γνΟΓ5, χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας, Τοῖθγ8. 10 
ἃ ΒΌΡΡΓΟΒΒοα. βθηΐθποθ: “ ὴ'α. σδηποΐ 
“μον Ὀϊάτηθ ἴΠποπὶ; θα: Παα {πον δοῖθα 
“ ΑἸ γθηῦγ, ν 5βοι ἃ πᾶν μα ἃ 

, Ι͂ Ω Ν Ἐς τ » “ “- ΄ 

πόλεμόν εἰσι καὶ ἡμᾶς ἐς τοῦτο νῦν ξυνη- 
Ἃ »" Ἂν Εἰ ἢ Ἂς αν » 

χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας τὰ ἴδια ἐξ3 
" , ἊΣ Ν ΄σ σ 

ἰσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ 
Ε ΄ ΄ ς “ 

καὶ ἐν ἄλλοις ἐκ πάντων προτιμῶνται. ἡμῶν 3 
Ν σ ᾿ 3, ’ 

δὲ ὅσοι μὲν ᾿Αθηναίοις ἤδη ἐνηλλάγησαν, 
-“ 7, “ ’ὔ 

οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥστε φυλάξασθαι αὐ- 
,ὔ Χ Ἀ Ν ’, ΄σ Ν Ἂ 

τούς" τοὺς δὲ την μεσογειαν μᾶλλον καὶ μὴ 
» ’ ’ὔ " 7 Ἁ σ΄“ ΄- 

ἐν πόρῳ κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ ὕτι, τοῖς 
φ. τὸν πόλεμον Α.Β.Ο.ΕΟ.Ὴ ΚΟ,Ν.Ο. 3. 

(06]1. εκ. να]ροὸ ψηφ. πόλεμον. 
7. ἔτι] οταὰα. α.1..Ν,0.ὈΡ..... Ϊ 

17: ἐκ πάντων] οτη. Ὁ. 

4. διαφθαρῇ 
8. ὑμᾶς Ο.(α 

τὴν μεσό- 
οὐ] οπι. 1. 

14. τοὺς] τὴν Β. 
- Ψ ΄ 

15- πόρῳ κατῳκημένους] ποντῷ κατῳῴκισμε- 

“ς τίσ ἴο Ὀ]Απγ6 {Πθη ; 707 {Ππο86 0 
““ φοιητηδηα οἴμοτθ 5που]α ργον]θ [ῸΓ 
““ {ῃ6. ννε]ίασα οὗ οἴμειβ." Τὰ ἴδια ἐξ 
ἴσου νέμοντας, ““ [)68]1Πρ’ ΟΥ̓ ΑἸΒΡΟΒΙΠρ' 
“ ὍΠΘ᾽Β ῥτγιναίθ ΠΑ 1Γ8 :᾽ 1. 6. ““(ο0η- 
““ ποίησ, Δατη]πἸβίθυϊηρ." 50 ἴῃ Ηε- 
το οἾαΕ,, 1 50. 7... ν. 20. 3. 02: δ. (666. 
νέμειν τὴν πόλιν ; ἀηα ἴῃ ἽΠπογα. [. 71, 
1. ὟἹἿ. τό, 4. νέμειν τὸ ἴσον. 

12. ἐνηλλάγησαν]. “ ανα Ὀδεη ἴη- 
“ς ψρ]νθα οὐ θησαρσϑθαὰ ἢ {π6 ΑΥΠΘηϊ- 
“ς ΔΠ85.᾽ [015 ΔΡΡ]16α ργόροιν ἴο {Π]ηρ8 
Χο μδηρθα Ὀοίννθθη τηθγοπαηίβ ἴῃ [Π6 
σοῦτβ6 οὗ ἔγααθ ; δη6 {Π6πο6 Δρρ]ιθα ἴὸ 
[η6 ἀθαϊησβ δηα Ἰηΐθγοοιγβα οἵ ΠΊΘΠ. 
ῬΟΡΡο ᾿υβ1)Υ οΟὔβογνθβ, νΊἢ τοραγα ἴῸ 
1η6 νοῖοθ οὗ {π1|5 ψογὰ, Ῥυγοϊθροιηθηᾶ, 
Ἴ. 1. Ρ. 192. ““Μραϊατη ἔογπιαβ ααϊθ 85 
“ς ραγρῦ, 51 ΠΙΆ ΠΟ 115 ΟΡῈΒ 510, 6χ Ρᾶ8- 
“ς βΕἴνοὸ ΤΘΟΙΡΕΙῸ ;᾿᾿ 580 ἴΠαΐ ἐνηλλάγησαν 
15 Ταῦ ἴοὼ θ6 σομῃβιθυθα ἃ5. Παν]ηρ᾽ ἃ 
τηϊ 416 δἰ Ἰ Ποδίοη, {ΠᾶΠ, ἃ5 [ΟΠ 515 
{Πποιιρηξ, ἀπ δοῦν 9Π6. 

15. ἐν πόρῳ κατῳκημένους͵ ΟὐΟΙηράΓΘ 
δον Ν 1.49: 
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ΒΡΑΝΤΑ. 
’ Ἃ Ν » ΄ ,ὔ - Χ Ν 

κάτω ἢν μὴ ἀμύνωσι, χαλεπωτέραν ἕξουσι τὴν κατακο 
ΡΞ ΥΣ ᾽ ΤΕ γὴν Ὁ ε ΄ Ξ 

μιδὴν τῶν ὡραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὧν ἡ θάλασσα τῇ 
“ ΄“ ΄ -: Χ Ν 

ἠπείρῳ δίδωσι, καὶ τῶν νῦν λεγομένων μὴ κακοὺς Κριτὰς 
3 ΄ Ψ' » Ν 

ὡς μὴ προσηκόντων εἶναι, προσδέχεσθαι δὲ ποτε, εἰ τὰ 

ςς 

ὶἡ αὑτῶν οὐχ ἣ ῦ λεύεσθ διόπερ καὶ μὴ περὶ αὑτῶν οὐχ ἧσσον νῦν βουλεύεσθαι. ἰόπερ μὴ 
΄- ΄- Χ Ν 7 ᾽ 5» 5 Ἷ, Ρ, 

ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺς τὸν πόλεμον ἀντ᾽ εἰρηνης μεταλαμβανειν. 
“ ΄ ᾽ 5 » ΝΥ 3 ΄σ « Ξ 

ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, συ 
“Ὁ » “ Ἂν 5 ΄ » Ν ἅ 10 λ -“ 

χάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους ἐκ μὲν εἰρηνης πολεμεῖν, 
“- ͵,ὕ ΄,ὔ “ Ν ’ 

εὖ δὲ παρασχὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μὴτε 
- ,ὔ » , Ε 7ὔ , “ « ΄ 

τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι μὴῆτε τῷ ησυχίῳ 
“ 

τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. ὅ τε γὰρ διὰ τὴν 
ε “ Υ̓ » “ 5 , “ Ὁ κι ν Ν 

ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ᾽ ἂν ἀφαιρεθείη τῆς ῥᾳστωνὴς τὸ 
Χ 5.2 ἐκ » “ 5 ς “ς “ » ΝΞ 

τερπνὸν δὶ ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχαζοι, ὅ τε ἐν πολέμῳ 
΄, ΄ 5... ἀξ » 

εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστῳ ἔπαι- 
ἐ 

Ἂς “ ΄ » Ψ ΄-“ 

ρόμενος. πολλὰ γὰρ κακῶς γνωσθέντα ἀβουλοτέρων τῶν 
» , ΄ 4 Ἂς Ὑ ᾽ὔ Δ λῷ 

ἐναντίων τυχόντων κατωρθωθη, καὶ ετι πλέω ἃ καλῶς 

1. ἀνακομιδὴν 1,.0.Ρ.6. 5. πρόειντο .1.1,..0.0.α.05.ἢ. προοντο ἘΝ. Οα]ρὸ 
πρόοιντο. κἂν] καὶ ἢ. βούλεσθαι Ο. 8. μέν] οἴῃ. Κ. τὰς ἡσυχίῳ 
ΑΙΒΕΒΉΗΚΟΝΝ.ς ἔρ. Ηδδοῖς. Ῥορρο. (ο}]]ου. Β6κκ. ΟἿ. οὖ νυ]ρο ἡσύχῳ. 
12. ἡδόμενοι ἴ. τα. ἡσυχάζει 4.1. τό. ἀβουλοτέρων] κακοβουλοτέρων ἀβουλοτέρων ἸᾺ. 
17. τυχόντων Α.Β.Ε. Ια. Η ΚΟΝ.« 8... Ῥορρο. Βδκις. Ὁ.(. οἵ δϑιθυὶ σατῃ Ηδαοὶς. 
(106]]. τυχόντα. πλέω Α.Β.Ε.Ο.ΗΚΟΝΟΝ.α.}..1. Ῥορρο. οε]]εν. Βεκκ. Ο. οὐ 
νΕ]ρῸ πλείω. ἃ] τὰ δίοθεθιβ. οαχ. Ο.α.1,.0.Ὀ.6.6. 

οιντο, ψ] {Π6 δοοθηξ οἡ {ῃ6 δηίο- 
Ῥϑηα] τη ἃ 1π ὈαΓγΟΠ6. νΘΥΌ 5, 6. ρ΄. 
τύπτοιντο, ἅτ6 βαϊὰ [0 6 ρβοι] αν 

ι ν ςς ἢ ΤΥ] Ι. τὴν κατακομιδὴν] ““ἼΠ6. ΘΑΥΤΥ]ηρ' 
“ ΤΠΘΙΓ ΘΟΥη ἄοννῃ ἴο {πΠ6 βθα-οαβὺ [ὉΓ 
“ οχρογία!οη." (ΟὐἸηραγο (Π6 {γθαῦ]δ8 

, 5 Ὰ 7 ἣν τὸ δεινὸ λθεὶ αἱ 5 κάτω προεῖντο, κἂν μέχρι σφῶν τὸ δεινὸν προελθειν, και: 

ὙΠΟ ρσοθΒ ὉΠΩΘΥ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5. ΠΑΠΊΘ, 
1)6 ἄθραθ. Αὐμθπίθηβ. [1]. δ. 3. οὐ γάρ 
ἐστι πόλις οὐδεμία, ἥτις οὐ δεῖται εἰσά- 
γεσθαί τι ἢ ἐξάγεσθαι: ταῦτα τοίνυν οὐκ 
ἔσται αὐτῇ, ἐὰν μὴ ὑπήκοος ἢ τῶν ἀρχόν- 
των τῆς θαλάσσης. 

3. κακοὺς κριτὰς] (Ἄγ 6]655, Ἰηα ΓΘ πεν 6 
ἡπᾶάρθ5, ἔγοπὰ [6 ] πη ἘΠ δῖ Οὐν ἰηίογθϑί 
ποῦ 10 8 ἱπνοϊνθα ἴῃ {Ποὶν ἡπαστηθηΐ. 
(πράτ Αὐϊδίου, πρίονι 1.1, το. 
ἧττόν ἐστι κακοῦργον ἡ δημηγορία δικο- 
λογίας, κι τ. λ. 

5. προεῖντο] “15 15 ΒΟ ΚΊΚοΥ 8 υθαϊηρ' 
πη 18. οηϊοη οὗ 1852, απα 1 πᾶνο [0]- 
Ἰουνοα ᾿ξ, α5. {Π]ΠἸκῖ ηρ’ ̓ν βαίοϑυ ἴῃ ΡΟ ἢ 8 
ΟΥ̓ {π18 βογύ 10 ἀθίου. ἴῸ 1νἷ5 Δα Πουϊγ. 
10 18. Μ06}} Κποννὴ δαὶ {π6 [ῸΓΠῚ8 ἴῃ 

Απὶς ; ἃπα δοοογαϊηρ τὸ {πὶ8 Β ΚΟΥ 
τη]ρηῦ Βθοπὶ ἴ0 Πᾶν ἄπο ψτοηρ ἰὴ 
ΡΓΘίθυτηρ προεῖντο ἴ0 πρόοιντο. Βιιΐ 
Βυϊημαηη ΘΟΉΒΙ ΘΥ5. 1 ἃ5. ἃ ἀοαθί αι] 
αιοϑύϊοη. “ΠΟ τηᾶηΥ οἵ {πέόβθ ἃγ6 
κε χρα]ν {π6 ροητίηθ Αἰἰϊο ἔουτη8, ΟΥ̓ 
“αν θθθη ἱπίγοάποθα ἔγοτη [Π6 Ἰαΐοῦ 
““ Ἰαηρτιαρο Ἰηἴ0 {Π086 οορὶθβ οὗ 1πΠ6 οἱά 
κε ΥΓΙΙΟΥΒ. ν ΒΊΟΝ. ὐνοῦθ γονϊβο Ὀγ {ΠῸ 
κε ΟΥΑΙ ΓΔΒ. Οἵ {Πα Ἰαῦον ρϑυϊοά. 
ΑΒ τ] 6 ασίθοὶ). Σρυ Δ ΟΠ] το, δ. ΤΟΥ. 
ΑἸμηΟΙΚ. 35. ποῦ. ΒθΚΊκου ἰδ Β6ΘΠῚΒ 

μι ο 

Ψ 

{ὨϊηΚ8 {παῦ {πὸ Ἰαΐίου ἰ8Β {Π6 σι βίαϊδ - 
Οἵ 16. οαβθ, απ 1 Ἰκηονν ΠῸ ΟὯ6 ΨΠΟΒΘ 
ἡπαρτηθηῦ 15. ΘΗΤΙ]6 ἴῃ 8.10} ἃ τηλοῦ 
ἴο ΠΟΤ Τοδρθοῖ. 

17. τυχόντων] ΟὐΟτϊηραῖο 1. 432, 23. 
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“ς δοκοῦντα βουλευθῆναι ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη. 
τὸ 3 θ “-“ Ν ὃ Ν ε “-“ “ “ Ν μ » Ψ 

ενσυμειται γὰρ ουθεις ομοιᾶὰ ΤΊ ππιπει Καὶ εργῳ ἐπεξέρ- 8 
Ι τς 

“ἐ χεταῖί, ἀλλὰ μετ᾽ ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ 
΄“ ΒΕ 5 ς ὁ ἤ, εν τῷ ἐργῳ ἐλλείπομεν. ΟΧΧΙ. ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικού- 

ςς ἣν ΄ Ε] ΄ Ν « Ν 

μένοι τον πόλεμον εγειρομεν καὶ ικανὰ 

ΤΉΘΙΓ Ρτοβρθοίβ οὗ βι16- ς-ς " » ΄ Ν “ » 7, 
6055, 1 {ΠῈΣ 5Ὸ ἰο γι, ἐεχόντες ἐγκλήματα, καὶ οτὰαν ἀμυνώμεθα 

ΓΕ ΘΠΟΟ ΓΑ ρΊΠσ, ῬΥΔῸ- ςς ᾿Αθηναίους καταθησόμεθ ὑτὸν ἐ ϑ 
{106 ὙΥ111 ΘΠ Ό]6 {Π6Πὶ ἡ μ ἡ ὅς Οὐ τ κοί ρος 

( Η͂ τ Ν ᾽ν Ν « - ὌΝ 5 “- 

το τῖναι ἔιο Αὐμοηίαηθ “ἦ κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰκὸς ἐπικρατῆσαι, 2 
ἴπ ΠΕΨὩ] 511, δηᾶ 

ἩΕΣ ςς πρῶτον μὲν πλήθει ὔ ἡ ὦ ΄ {Πποῖν ουϊᾶθπὺ ΘΟΙΠΙΠΟΠ ρ μ γ) σπρρουχοντὰας Και εμπειριᾳᾷ 

ἰπέογοϑύ ἴῃ {16 γᾺΓ Μ1}1 (ς “- ", ε , ΄ » . 
πολεμικῇ. ἔπειτα ὁμοίως πᾶντας ἐς τὰ 

᾿πᾶπιοθ ἐπ π ἴο {5} 

ΠΙΡΟΓᾺΙ ΞῈΡΡΙ165 οἵ πιο- ὁ δ λλ Ἵ ᾿" : Ὁ Ταραγγξε ομένα ἰοντας. ναῦυτικον ΤΕ, ῳ ῷ 
ΠΟῪ ἴῸΓ ΟΔΥγυὶη ἰΐ Οἢ. 

5 ΄ ὅν Ἃ “ « »)» ε Ψ 

“ ἰσχυουσιν, ἀπὸ τὴς υὑπαρχουσῆὴς τε εκαστοις 
᾽ υ » ΄, κ ἈΝ “ - 

“ οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ 
«ς ὮΟΑ , . ᾿ ΄ Χ ΄ ε . Ξ 

υμπίᾳ χρημάτων" δανεισμα γὰρ ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν 
ςς - ’ » » Ν “ ᾿ .Ν ᾽ὔ » ΄σ΄ ἉΑ 

οἷοί τ᾽ ἐσμεν μισθῷ μείζονι τους ξένους αὐτῶν ναυβατας. 
» Χ Ν . ,ὔ « , ΄σ “ 7, « ν 

ὠνητὴ γὰρ ᾿Αθηναίων ἡ δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία: ἡ δὲ 
« 74 - Ο ἊΝ ᾽7ὔ ΄ ,ὔ Ἂν Ἕ 

ἡμετέρα ἧσσον ἂν τοῦτο πάθοι, τοῖς σώμασι τὸ πλέον 
,ὕ τὰ ΞΣ ΄ὔ ε , , Χ Χ 

ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασι. μιᾷ τε νίκῃ ναυμαχίας κατὰ Τὸ 
οὺΝ ε 7 " . » 7 Ἅ Ν « “ 

εἰκὸς ἁλίσκονται εἰ δ᾽ ἀντίσχοιεν, μελετήσομεν καὶ ἨἩμειξ 
» ,ὔ ἤ Ν δὰ ἌΠΟ Ἂ » ΓΑ » Χ 

εν πλέονι χρόνῳ τὰ ναυτικα, καὶ οτὰν Τὴν ΕἐΠΙσΤΉ ΜΉΏΡ ες ΤΟ 

2. γὰρ] δὲ Ὁ. ὁμοίᾳ 46 οοπ]θούιγα ΒΘΙΒΚ1] 
ἐπικρατήσειν σοΥΥΘοΐτ5 (ἃ. 9. προύχ. Βεκκ. 

τε] οτα. 1,..0.6. ἑκάστης Ο.Ὀ... 
καὶ ἐν ὀλυμπίᾳ 4. καὶ ὀλυμπιάσιν Ν΄. γρ. 

15. ἐσμὲν] οἵη. Α.Β.". τύ. ἀθητ 
17. πάθοι τοῦτον. 

1. τοὐναντίον καὶ αἰσχρῶς Κ.1. 
(6]]. 8. ἡμᾶς] οἵη. (ἃ. 
11. τε] δὲ Β.α. 12. ἰσχύσουσιν ἴ,.0. 
13. ἐξαρτυσώμεθα Α.Β.Ἐ ΕΚ ο.ο. 
ΑΒΕ; ἘΝ φαϊάθηη δ αῖῖο ὡς ᾿Αθήνησιν. 
ναίοις ἴ. ἡ] οτι. 1,.0.Ὀ}. τηἴθ ἀθηναίων ροππηΐ (.(.4.6, 
τὸ] οπῃ. ἃ.1. 20. πλείονι ἴ. 

ἐς ΤΡΑΓ, νΏΘη τνὸ σοῖπθ [0 {Π6 δχθϑοιι- 
“ς 0101, 5Ρ0115 νν δῦ ννα πα ργο]θοίθα ἴῃ 
“1ἢ6. τηϊάβι οὗ βθαιυγίν." (ΟΟΠ]]ου ποῖν 

τετύχηκε ἄλογον, ὙΠΟ ΘΧΔΟΙν οοτ- 
τοάροπβ 0 τυχόντων ἀβουλοτέρων, {18 
ΡαγοΙρΡ]65. ὄν ἀπ ὄντων θοὶπρ' ἴῃ ὈΟΓΠ 
οα565 οτηϊ οί. ὥρο Καππον, αν. αν. 
, 664. ἀητη. 1. «6], 694. ο05. 1. 

2. ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς κ. τ. Δ. “ΠΘ 
ΟΥΩ͂ΘΙ 566 ΠῚΒ ἴ0 τὴ6 ἴ0 Ὀ6, οὐδεὶς γὰρ 
ἐνθυμεῖται τῇ πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρ- 
χεται ὁμοῖα. “Δ αῦ τννὲ βρβοι]αΐθ οἢ 
ἐξ ]ὴ ΟἿΓ Θχρθοίατοηβ, 8 πη] ννηδΐ τνὸ δο- 
“ς σρΙΏΡ ΙΒ}. ἢ ΟἿ ῬΓΔΟΙΙΟΘ, ἀγῸ ὙνΠΟ]]Ὺ 
“ς ΙΡγρηΐ τοπὶ φαοῦ ΟἰΠΟΥ ;᾿ 1. 6. ἃξ 
10 15. Θχρίαϊηθα ἴῃ (6 [ΟἸ]ουνηρ ]1Π6, 

το β ὁμοίᾳ, ἀηΠ] {γαηβ]αίθβ ἴδ, “" θὰ θὴ 
ςς ἈΠ Παποϊὰ." ΓΠ6 οτοθγ οἵ {πὸ 
ψοτ5. 15, 1 τῃϊη]ς, ἀθοϊάθαϊν ἀραϊηβῖ 
1818, ἀπα {π86 ᾿πίογργοία!οη οἵ {Π6 οοτη- 
ΤΠ00 Τρααϊηρ, ὙγΏ]Οἢ Ππα8. θθθὴ βίνθη 
ΑὔονΘ, ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 πη6 αυϊΐο δας ϑίαοίουν. 

το. ὁμοίως πάντας ἐς τὰ παραγγελλύ- 

μενα ἰόντας] (τράγο [Π. 11, το. κάλλι- 
στον γὰρ τόδε καὶ ἀσφαλέστατον, πολλοὺς 
ὄντας ἑνὶ κύσμῳ χρωμένους φαίνεσθαι. 
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.«» ’ ἴω » 7 δή ἐὰ θ 

ἰσον ἐξ ημρυμ ΤῊ Ὑὲ εὐψυχίᾳ δὴ που περιεσομεθα. 

6“ δ ὃ γὰρ ἐπεν ἔχομεν 

« διδαχῇ" ὃ δ᾽ ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ προὔχουσι, καθαιρετέον ἡμῖν 

΄, ᾽ Ν 3 ,ὔ ᾽ ΩΝ ᾽ὔ 

φύσει ἀγαθὸν, ἐκείνοις οὐκ ἄν γένοιτο 

᾿ Ν ’, " » “ πον » ᾽ Ν " Η Ἃὃ 

ἐστὶ μελέτη. χρήματα δ᾽ ὥστ᾽ ἔχειν ἐς αὐτα, οἰσομεν᾽ ἢ 

- δεινὸν ἂν εἴη εἰ οἱ μὲν ἐκείνων ξύμμαχοι ἐπὶ δουλείᾳ τῇ 5 

ς αὐτῶν φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τῷ τιμωρού- 

ἐ μενοι τοὺς ἐχθροὺς καὶ αὐτοὶ ἅμα σώζεσθαι οὐκ ἄρα 
,ὔ Ν  Ν -“ Ἂ, ΡΝ Ὶ , 4. τὖς ᾽ 

“ δαπανήσομεν, καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ὑπ εκείνων αὑτὰ ἀφαιρε- 
΄ 7 ΄ "4 

« θέντες αὐτοῖς τουτοις κακῶς πασχειν. 

Υοὲ {μὸν πβὲ ποῦ 

ΒΕ ΟΥ ἘΠΘΤΉΒΘΙν 65 0 5Ὸ 
(ς 

ἴο νοῦ ὈΠΠΑΙν ἔνΌ Πα ΤΕ 
ΠΟΙ ΡῬδββίοη : Βθιΐ, ςς 

σοοπβίἀουῖπ {Π6 σ»τοδέ 
- - , 

ἃπὰ τοδὶ δ υπρ ὅό ΤῊ χώρᾳ 
ἰ Γ 

ον οὗ Αἰπθη5, {ΠῸν ἐξ 

προΐδοι. 
βίοδ αν ἰο τράϊποο ἢ: ς 

σι 

Δα ΠΟ ἸΟΠΒΘΥ, 85 ἴΠ6Υ 

μαᾶ ἄοπθ, βιοῦν ἰ 0 (( 

ἱπόγθᾶβ ΜἹΠοιιΐ ἱπί0- 

[ουϊη . 

1. ἴσον] ἣ ἧσσον Α.ΒΕ. 
ίᾳ ς.6. 

ἶσσον Ἐὶ. 

ἂν ᾿ Ψ 

τρος Τὸ σπαρατυγχᾶνον 

ΟΧΧΊΙ. ὑπάρχουσι 

ἊΣ ΄ ͵ 53 

ἀπόστασις, μάλιστα παραίρεσις οὖσα 
΄ ΄ - ΄ Ἀν τς Ἂ 

τῶν προσόδων αἷς ἰσχύουσι, καὶ ἐπιτειχισμος 
Μ, ΠΕΡ » Ἵ “ 
ἄλλα τε σα οὐκ ἂν τις νὺυν 

Ο Ν , 5: τς ε “-“ 

ἥκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ ρήητοις 
΄- Ά, » “-“ Ἀ Ἂν; “ 

χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ᾽ αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται 
» - Ἑ Ἁ Ι] 

ἐν ᾧ ὁ μέν εὔορ 
ζ ’ » “ , , «ες 

γήτως αὐτῷ προσομιλῆσας βεβαιότερος, ὁ 

γε] τε Ο. δὲ ἃ. εὐτυχία Ἐ. εὐτυ- 
2. ἔχομεν φύσει Α.Β.ΟΕΚΒΘ. ΗΚ. .Ὸ.ΡΟΝ ς Ἐρ.Ἀ.. Ῥορρο. Ηδδβοῖϊκ. 

ΘΟ] ]ον. Βεκκ. ἐλετ μα φύσει ἔχομεν. 4. διδαχή ἃ. προύχ. ΒεκΚ. καθαι- 
ρετὸν [λιάονίοιι5 Πἰπδογῆυβ. 6. αὑτῶν ΒΕΚΙκ. ἀπαίρουσιν Β.Ἐ.ΕῚ το. ὁδοὶ 
πολέμου Α.Β.Ες ΒΕΚΚ. σορὸν. Ο.1.(. οὐ νυ]ροὸ τοῦ πολέμου. 11. μάλιστα] 
οπη. ὦ. παραίνεσις Β.6.ἢ. 12. ἐπιτειχισμοὶ 1. 15. ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἡ. τύ. εὐερ- 
γήτως Ῥ. ἀοργήτως ἃ. 17. βεβαιότατος ὦ. ᾿ 

8, καὶ ἐπὶ τῷ μὴ---πάσχειν] ““Απᾶ 
““ τῃαΐ ννϑ τὺ ποῖ Ὀ6 τηδᾶθ [0 5} ἴῃ 
““ 1Πδΐ νΟΥΥῪ Ραστύ ἴῃ νυ ΠΟ τνθ ΓΘ τηοϑύ 
“ς βοηΒΙ ΝΟ, ΠΔΙΊΟΪγ, ἴῃ ΟἿἿ ῬΓΟΡΟΙΙΥ, 
“ὈΥ βυβογηρ (Πρ ἴο Ὀθοοπηθ ΟἹΓ 
“ὁ γηρβίθυβ." (Ὀμράγο ἸΌΝ, [)60]1Π6 
Δη ΚᾺ}}, ὁμαρ. 08. ννῆογθ ἢ βαγ8, [Παΐ 
1η6 (ἀτϑοῖκβ αὖ {Π6 Ἰαβὲ βῖθρα οἵ (η- 
ΒΑ ΠΠΠΟΡΙΘ ὈαΓΙΘα {Π6ῚΓ ΠΊΟΠΘΥ, ΤΑΓΠΘΥ 
τὨὰπ σοη ΓΙ αΐθ 1 10 {Π6 βούνιοθ οἵ {ΠῸῚΓ 
σοπηΐγν ; ἀπὰ (Παῦ Ὦγ {Πι8 ΟἹἹΡΡΙΙηρ; 
{6 Οὐνη τπρᾶπβ οὗ (ρίθηςο, {Π6ὶ} πιο- 
ΠΟΥ ἃπα τ{Ποηηβοῖνοβ Ὀθοαιηθ ΑἸ Κ [Π6 
ΡΓΘΥ οὗ [π6 Θῃθ ΠΥ. 

12. ἐπιτειχισμὸς τῇ χώρᾳ] Ηφο 5υηΐϊ 
ΔἸΙΟΓΟΥΒ ἸΡΒΙῈΒ: ΠῚ] ἰα]θ 1} ὀχοορία- 
θαπΐὶ ἀηΐθ ΑἸΟΡΙ 15. τηοηϊία. ΑΥ̓ΑΒΒ. 
ποῖ. ΜΗ, 

16. ἐν ᾧ ὁ μὲν εὐοργήτως κ. τ. λ.7 ΤΊΙδ 
σΟΠΠθοοη οὗ ἴΠ6 ἀγριιηθηῦ 15. ΤΑΙΠΟΥ 
Οὔβοασθ. Ῥουπαρβ [Π86 ΒΡΘαίκου υνΊ5 685 
το 4ἸΒο]αῖπλ Ὀεὶηρ' ᾿ἢΠππθηοθα ὈῪ ΡάαββΙθα 
ἴῃ ὈΓΡΊΩΡ᾽ νὰ ἀραϊηβύ ΑΙΠΘΠ5. 850 νϑῃθ- 
τηθηΐν. ΗΠ πα ἀἰἸδβοϊαϊτηθα 10 ἱπαθρα 
Ὀοίοτο, αἱ {π6 πα οἵ {πΠ86 ᾿οίἢ οπαρίου, 
θὰῦ Ποτθ ἀρᾶϊη ἢΘ τϑρθαΐβ ἢ18 Ῥγοΐθβί 
ἀσδῖηβὲ τῃ6. Δαπλϊββίοη. οἵ δηρΡῸΥ ἰηΐο 
{πο ὶν 6 ΘΥἈ ΠΟ ῊΒ : ἰοῦ ΤΠ πὶ ποῦ θορὶη 
{Π6 ννὰν ἀπᾶον {π6 ἸπΠπιθη 6 οἵ ΡββΊ0Ὴ, 
θὰαΐ ΘΟΟ]]Κ πα τϑβο]αΐοὶν  ἴὸυ ὑπο ν παν 
Οαπι5685. ΤῸΓ ΠΟΙ] ν 5 ΠΙΟΙΘπῦ ἴ0 ΡΥΘν 81] 
ΟἹ {Ππ6π, ονύθὴ ν θη σοπβιογο ἢ 
[Π6 οοοἸ]οβέ [θΠΊΡΟΥ. ΤΣ τηβ ον πα Ηδδοκ 
Ῥίαςρ {Π6 ΘΟΙΠ Πα ΑἰΟΥ αὐτὸν, 50 τπαὲ 
ὀργισθεὶς περὶ αὐτὸν ἰδ ΟΡ ρΟΒΘ4 ἴ0 εὐορ- 
γήτως αὐτῷ προύθμιλησαι, Απὰ ὀργί- 

3, ΄ Εἰ σι ΄ 

« δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων το 
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ς ὮΣ ᾽ ν ΩΝ ον » 5. 7 , » ΄ 
΄Ξ ὀργισθεὶς πέρι αὐτὸν Οὐκ ἐλασσω “ΤΟΊΙΕις ἐνθυμώμεθα 3 

Ν ΝῊ ἐν ΠῚ ᾿ ἧι «ς “- εξ Ἂ ον Ε ΄, 

δὲ καὶ ὅτι εἰ μὲν ἦσαν ἡμῶν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους 
ἣν “ “ Ν » Ἂ Ἀ ἘΥΨΕΣ “ Χ Ν 

πέρι γὴ5" ορῶν διαφοραὶ, οἰστον αν ἣν νυν δὲ Ζρος 

,ὕ ΄ « ΄- » “ « Ν ἿΝ Ν , "“ 

ξύμπαντας τε ἡμᾶς ᾿Αθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ κατὰ πολιν ετι 
͵ὕἹ “ » Ἂς Ν » 7 ἐν τ 27, Ν 

δυνατώτεροι, ὥστε εἰ μὴ καὶ ἀθρόοι καὶ κατὰ ἐθνὴ καὶ 
- 2 ἴω Α͂ τὰ ΄ » Ἂ Ἷ 

ἕκαστον ἄστυ μιᾷ γνώμῃ ἀμυνούμεθα αὐτοὺς, δίχα γε 
" « ΄- 3 ΄ ᾿ δ -ε ᾽ 

ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρώσονται. καὶ τὴν ἧσσαν, εἰ καὶ 4 
ὃ Γ ᾽ - "᾽ » Υλλ Δ ἊΝ Ψ 

εινον ΤΩ ακουσαι, στῶ Οὐκ α ΟΤτΤι φέρουσαν ἢ ἀντικρυς 

΄ ΟΣ Ν ΄ » ζρ ᾿ Ἂ “ 

δουλείαν. ὃ καὶ λόγῳ ἐνδοιασθῆναι αἰσχρὸν τῇ []ελοπον- 
΄ ν ΄: ΄, Ἵ ΦΥΠΝ ΄- ΄-“ 3 Ὸ ἃ 

νῆσῳ; και πόλεις τοσάσδε ὑπὸ μιᾶς κακοπαθεῖν. εν ῳ 7) ὃ 

ὃ , Ξ ΕῚ ΄ ΕΥ ᾿ ἢ "ἢ Ν 
ικαιὼνς δοκοῖμεν αν πασχέειν ω) δια δειλίαν ἀνέχεσθαι, και 

- ΄ ΄ ’, δ Χ ε Ἅ » 7ὕ 

τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι, οἱ τὴν ᾿Βλλαδα ἡλευθέ- 

Ι. αὑτὸν ΒΕΚΙκ. αὐτῶν Ὁ. 2. δὲ] μὲν 68. καὶ] οτι. Ο.6.1,..0.Ρ.9... ἦσαν 
ἡμῶν Δ.Β.Ἐ.ΒΗ.ΟΟΝ.ς.}.1. Ηδδοῖς. Ρορρο. (10611. ΒΕΚΚ. ἡμῶν, ΟἸΪ580 νΘ1}0, Κα». 
(.α. εὐ νυ]ρο ἡμῶν ἦσαν. 3. αἱ διαφοραὶ (".α.1,.0.0. 4. ἱκανοὶ] οἵη. ". 

ἔτι οτη. ἃ. 5. καὶ αἀπία ἀθρόοι οτη. 6. ἁθρόοι ἃ. κατὰ τὰ ἔθνη (.1,.ο. 
καὶ ἀπίθ ἕκαστον ΟΠ]. 6. 6. μιᾷ γνώμῃ οἵη. ἃ. αὐτοὺς καὶ τοὺς 1... 
8. τῳ] τὸ ΒΕΙΕΙΝ.». τῷ Κ. ἴστε α. 9. ἐνδυασθῆναι (ὐ. το. ὑπὸ 0. 
ΒΘ ΉΚΟΝΡΡ. Οοιθθεγ. Ρορρο. ἀοεβΐου. Ηδδοῖ. Βεκῖ. οθίθιϊ ἀπό. 
11. ἂν] οπι. Β. 

ἔεσθαι περί τι 15 ἃ σογγοοῦ ΘΧΡΥΘΈΒΙΟΙ [0 
ἀδποίβ “" επρασίηρ ἀρουῦῦ ἃ {π]πρ’ νν Π116 
“ς ὩΠ6οΥ {π6 ᾿ηἤπθηος οἵ ἀπρογ." 10)0- 
Ῥτθθ τραβ περὶ αὑτὸν πταίει. Βεΐ {Π68 
ἀαῦϊνα ἴῃ 5110} ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ 18 {Π86 658 
ΘΟΙΉΙΠΟΗΪΥ τι86α, ἃπαὰ πού [Π6 δοοιιβᾶ- 
ἔνθ. (Οὐοἴηρατο 1. 69. 9. ἀπ {π86 6χ- 
ΔΙΉΡ]65. σίνθη ἴῃ {π86 ποΐθ οπ {πα΄ μᾶ88- 
βᾶρθ. Οὐκ ἐλάσσω 15 ἴΠ6 Βᾶ1η68 85 μᾶλ- 
λον, Δοσοταϊηρ' ἴο {Π6 νν»6}} Κποννη ἤρτιγθ 
οὗ Βρθϑοῖ, Ὀγ ννΒΙΟ ἢ ἴτοτα [Π6 ἀ6η18] οἵ 
ΟΠ6 οὗ ὕννο σοῃίγατ!θβ [Π6 ΟΥΠΘΙ 15. ᾿πη- 
ΡΠδα το Ὀ6 Ὡἢηγπιθά. 

8. ἄντικρυς δουλείαν] (ὐταραγο ὟἼΠΠ|. 
64, 5. τὴν ἄντικρυς ἐλευθερίαν. ἴπ [Π8 
ΟΡΡοϑιίθ βισῃιῆοαίίομ, Ε΄. 86, 2. νγγαὲ πᾶνθ 
ἀσαφῆ τὴν ἐλευθερίαν ἐπιφέρειν, “ΑΔ 
“ς ῃῃρργίαϊη, Πα] ἂπα Πα] βοτί οἵ ]1- 
“ς Βυογίγ, ννὨ]Οἢ 15 ΠΟΙ ΓΘ ΟΠ6 {Π]Πρ᾽ ΠΟΙ 
“{η6 οἴμοι. Αντικρυς 15 ““ αἸτεοῖ, 
“ς Ποινητρ ;᾽᾽ ἃἀηα 50. ““ ΟἸθασ, πη6]5- 
““ φῬυίρα,᾽" 6 τηθίαρ ΠΟΥ 15 [αῖκθη [ΠΌΤ 
ἃ ἀἀγί ΟΥ ἈΥΤΟ σΟΪηρ βύγαϊσἢὐ ἐογυναγῇ, 
αὶ Ροποίγαιπρ [0 115 ΟὈ]οοῖ. (ΤΉ ΡΑΓΘ 
Οὐ νΟΣ5 “ ἸΠπογοιρ, Γποτοὰυρ ροὶηρ.᾽ἢ 

566 αἶβο Ποῦ θοΚ οα ῬΠΤΥ ΠΙ ἤπι8, ᾿. 442. 
9. ὃ καὶ λόγῳ ἐνδοιασθῆναι κ. τ. λ.] 

ΤῊ ποαΐου ὃ 18 τιϑεα Ἰηβίραα οἵ {Π6 
[δγηϊ ηπθ, θθοαῖιβ {Π6 τϑδ Υ 15 νΊΒΠ6α 
[0 ΤΠ1η1κ πποτα οὗ {πΠ8 [πϊηρ {ΓΠπὰπ οὗ {πὸ 
Θ͵ΑΙΠΤηΔΙΪ08] [ΟΣ ΟΥ σϑπαθν οἵ {πὸ 
γνοστ. (ὐοτηρατα ἴΠῃ6 ποίθ οὔ ἴΠ τι86 
οὗ {π6 ποιηϊηαίνθ Ἰηβίθαα οἵ {Ππ6 οἴΠοΥ 
οα868, ὟἾΙ. σύ, 5. ἀπ α]80 1. β9, 2. τρέ- 
πονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ καὶ 
τὸ πρότερον. 'ΓΠ6 ψογαβ καὶ λόγῳ ἐν- 
δοιασθῆναι 5661 (δ 1 ]ν Ραΐ ἴῃ ΟΡ ΟΒΙ ΠΟ 
ἢ ἔργῳ ἄντικρυς γενέσθαι, “ {15 ἢ 

«ς αβτοηΐ το Ῥε]οροππθβιιβ {πᾶ {Π6 νοὺν 
ς ὩΔΠῚ6 Οἵ 5Ιάνεσυ 5Π0014 θ6 ργτοποιπορά 
“85. ΜΠ ΠΙΠη ΡΟΞΒΙΠῦν ἈΡΡΙΙΘΆ0]6 το δ ; 
“ΤΉ ΠΟἢ ΤΠΟΥ6 ΨΡΏΘΠ 1 18 ποῦ ΟἿΪν {ΠῸ 

ἐς ῃᾷῖη6, Βαϊ [Π6 δοίτδ] 6ν}]} 1156], νυ Π ἢ 
«5. αἸτθοῦν ΚΠ οἡ πι8. ὙΠῸ [οἱ- 
Ἰοννὶηρ τνογβ, καὶ πόλεις τοσάσδε ὑπὸ 
μιᾶς κακοπαθεῖν, ἅγ6 τηθδηΐ ἴ0 ἀροταναῖθ 
{ποτα τοῦ τὸ τ μῖ ἢ τπ6 ῬΘΙΟρΟπ ἢ Ἐβιδ ἢ 5 
ψνοτθ Βα τη  πρ : “ΤῸ 15 δὴ ΔΠΓοηΐ ἴ00 
ἐς 1Παῇ 50 ΤΠ ΠΥ 5ἰαΐθβ ποι ἃ Ὀ6. 1}}- 
“ ῃβρα ὮΥ οπ6.᾽ 

- 

΄- 

- 
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“ρωσαν᾿ ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς βεβαιοῦμεν αὐτὸ, 
“ ᾿ ’ ΄ Χ “ Ε] “ 

ἐ τύραννον δὲ ἐῶμεν ἐγκαθεστάναι πόλιν, τοὺς δ᾽ ἐν μιᾷ 
’, » “ ΄ Ν » 3 σ“ ΄ 

ς μονάρχους ἀξιοῦμεν καταλύειν. καὶ οὐκ ἴσμεν ὅπως τάδε 
ς “ “ ᾿ - “ 5» Λ ᾽ ͵ Ἃ 

τριῶν τῶν μεγίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας ἢ 
δ “ ΩΝ » 2 ᾽ οὗ ἈΝ ’ ΄ι᾿ ᾿ς Ν 

μαλακίας ἢ ἀμελείας. οὐ γὰρ δὴ πεφευγοτες ταῦτα επὶ τὴν 8 
Ψ' ΄ Δ » 

ἐς πλείστους δὴ βλάψασαν καταφρονησιν κεχωρήκατε, ἢ ἐκ 
ἘΝ . , ἈΝ 7 Ὑ, » ΄ 

ἐ τοῦ πολλοὺς σφάλλειν τὸ ἐναντίον ὄνομα ἀφροσυνὴ 
΄ 

“ μετωνομασται. 

Βυΐ ἴο τοστοῦ ὑπ6 ρμαϑέὲ 

ἘῸΣ {ΠπῸ 

Ταΐατο, {Π6 Οὐαο]θ 6 ἢ- 

Ϊβ8 Ὀ56]655, 

σοουγασίην ἔποῖη, ἃ πα 

8411 τϑθοθ βυρα }}12- 

ἴηρ ὙΠ {Ποιη, ἃπὰ 

{Π6 1. οαιιβ θοῖηρ Θἢ- 

Εἶχον Ταδῦ, {Π6ν 5Ποι]α 

ΘηΐΘ Οἡ {πὸ οσοηίοβέ 

νου ποδία ίϊοη. 

ςς 

ἌΡΗ 

ςς 

2. ἐγκαθιστάναι 6. ἀμαθεστάναι Υ. 
ΟΠ]. 6. 7: 
ΟΕ]]ου. ΒοκΙκ. 
5- αὐτὰ (.1,.0.1. 

Δ... Ο.Ὦ. ὀλίγ Ὅν: 

ἀπουσίᾳ ΔΑ.Β.Ε. Ὦ Ἥ. 

θαρσοῦντες ΒΟΝΕΕΙ 

Ι. βεβαιοῦμεν αὐτὸ] 1. 6. τὸ ἐλευθε- 
ροῦσθαι, ννὈ]ο ἢ τητιβύ "6. Βα Ρ ΡΠ 16 ἔγο ΠῚ 
{Π6 ΡΓΘΟΘΠΠηρ; ψογῇ, ἠλευθέρωσαν. 

2. οὐκ ἴσμεν ὅπως κ. τ. λ.} ““[Ιὴ {Ππ|8 
ταγ ᾽ν τυ ΠΘ ΒΒ] Π σ᾽ τῃ6 ΡΙΌΡΤΘΒΒ οἱ ἃ 

ΡΟΝ 80 ἀΔηρΡΘΓΟΙΙΒ, τῬν 6. 566 ποῦ ἤονν 
6 οαη Ὀ6 οἰθασθα οἵ (ἢγτρο οὔ τπ6 
πηοϑί [αΐα] ἔα] 8, [Ὸ]]ν, ΟΥ̓ σουναγ Ἰοο, 
ΟΥ̓ΘΆΓΘΙΘββηθεβ, ΕῸΓΣ  νν βὰν {Παΐ 10 
18. πού ἔγῸ ΠῚ ΔηΥ ΟΠ6 οἵ {Π686. ὁάτι568, 
θὰ. {τῸΠ οοηΐθιηρῖί οἵ οἷ ΘΠΘΠΊΨ, 

{πᾶὶ ννὸ πᾶν ποῦ σποόβθη ἴο ἸηΐουουΘ 
Ἔν ἢ Ὠΐτη, {Π18 σΟΠὨΓΘΘϑΙΟ ἢ. Βἤθινα {ΠπῸ 
Ἰαβίσο οἵ 1η6 ὁμάγσο, [Ὸγ σοηίοιηρί 
1050} 15. Γ0]]}γ ; ἀπ {«Ππογοίοστο τ ννο 

᾿ς" δ Ἂ . ἀρετὰς κτᾶσθαι 

πόλει (.1,.0. 
ξυμφορῶν ἀπήλλακται Α.Β.ΟΙΕ ΕΚ. ΗΟΙΚΌΝ, 6.6.6. Ηδδοῖς. ΡΟρρο. 
ξυμφορῶν οὐκ ἀπήλλακται οοίοΥ]. 

12. ὑμῖν Α.Β.ΙΕΕΗ. 
προφέρεται [Ἰὰ. 

ἀπλουσίᾳ, οἴ ἃ ΘοΥγθοίογα εὐπλουσίᾳ Ια. 

ΞΈΞ τ: δ ν 3 , , 
ΟΧΧΊΙΠΙ. τὰ μὲν οὖν προγεγενημένα τί 

ςς “ , “Ὁ » “ “ “ ΄,ὔ 

δεῖ μακρότερον ἢ ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει 
» “ δ “ “4 δ 

( αἰτιᾶσθαι; περὶ δὲ τῶν ἐπειτα μελλοντων 
΄“ - “- Χ 5 

ὁ τοῖς παροῦσι βοηθοῦντας χρὴ ἐπιταλαιπω- 
΄σ΄ ἡ, μὴ «ε ἴω ᾿ ἴω ΄ Χ 

“ ρεῖν᾽ πατριον γὰρ μιν εκ τῶν πονῶων τας 

καὶ μὴ μεταβάλλειν τὸ 
΄ Ἂς 3 ἐλ 

ΟΞ ἄρα πλούτῳ τε νῦν καὶ ἐξουσίᾳ 
λί ἤν » Ἅ δί δ ΄σ 

“ὀλίγον προφέρετε (οὐ γὰρ δίκαιον ἃ τῇ 
, 7 - ΄ὔ Ν “ 

ἀπορίᾳ ἐκτήθη τῇ περιουσίᾳ ἀπολέσθαι), ἀλλὰ θαρσοῦντας 
Χ Ν Χ “-“ ΄- Ἄ 

ἰέναι κατὰ πολλὰ ἐς τὸν πολεμον, τοῦ τε θεοῦ χρήσαντος 

καὶ αὐτοῦ ὑποσχομένου ξυλλήψεσθαι, καὶ τῆς ἄλλης 
« 

τὴν πόλιν ἸΚ.Ῥ. 4. οὐκ] 

ἢ ἀμελείας ἢ μαλακίας ἃ. 

14. νῦν] οἴη. ἡ. 
τύ. ἐκτήσθη }ν.1. 

» 

1. ὀλίγων 
, 

περιουσίᾳ] 

ἀπολέσαι ν΄. 

“ς ἤθβρῖδθ. ΟἿἹἿ Δαν υβαυ]θ5 ννο οαηποῦ θ6 
“ς ο]δαγρα οὗ {Π6 σμαγρο οἵ [0]]ν.᾿ 6 
ΡΙαΥ οὐ ἴπΠ6 τνουτὴβ. καταφρόνησις ἃπᾶ 
ἀφροσύνη οαῃ ΠπαΡΪν θ6. Ῥγθβοσνοα ἴῃ 
ΤΠΟΊΒΗ : “Α 86η86 οὗ γΟἿ} Δα νου Βα 6 8᾽ 
κε ΤΠ ΓΟΤΙΟΥΥ 185. 80 [αΐα] ἃ [66]]πρ ἴὸ 
“ Πο56. ψνη0 δηΐου! ἰΐ, {Παΐ 1 ἸΠΟΓῸ 
“ Πγ ἄδβοῦνοβ το θ6 οα]]θα ποηβεθη86." 

15. ἃ---ἐκτήθη} “6. δουβί οἵ ἃ ἀθρο- 
ΠρΘηΐ νΘΥὉ 15 ποτ τπιδϑα 1 ἃ ΡαΒδῖνθ βὶ- 
ὨἰΠοαϊίΐοη : ἃ5 ὥφθην ἴτοπ] ὄπτομαι, 
ἐθεάθην ἴτομη θεάομαι. ὅθε Μαίιῃ. αν. 
στ. 8. 406. ἀηα δΊροσ, οἰ. Υ'. βϑοῖ, 1ἱ.Ἅ 
δ. 13. Δ 611, 868. 2: ἅ. 
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“ Ἕ λλάδος πάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ μὲν φόβῳ τὰ δὲ 

ΠΤ: 174: 145 

“ ὠφελείᾳ. σπονδάς τε οὐ λύσετε πρότεροι, ἅς γε καὶ ὁ θεὸς 2 

“ κελεύων πολεμεῖν νομίζει παραβεβάσθαι, ἠδικημέναις δὲ 

« μᾶλλον βοηθήσετε" λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι ἀλλ᾽ οἱ 

5.“ πρότεροι ἐπιόντες. ΟΧΧΙΨΝ. ὥστε πανταχόθεν καλῶς 

ΤΠῊΘ ΟΟΠΊΠΠΟ ΟΕ ΠΡΘΙ 
«ἢ ’ « ΄- “ Ν [1 “ μ᾿ ΄ 

“ ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ ἡμῶν τάδε κοινῇ 
ΟὉ]15 ΤῸ ΘΟΠΠΟη οἷ- ες 7 » ͵ τι - 

πῶ  παραϊνουντῶν, εἴπερ βεβαιότατον τὸ ταῦτα 
Ἂ ᾿ Ὁ ", Ν , ν 77 3 

πο  Οὐθπρβθευ Υ τός ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις εἶναι, 
ΒΘοι σα ὈΥ. ἱπητηραϊαΐθ 

Χ ᾽’ὔ ’ ΄ 

νατ. “ς μὴ μέλλετε []οτιδαιάταις τε ποιεῖσθαι τιμω- 
(ς 7 τὸ “ Ν «ε Ἂς Ἴ ᾽ὔ ’ - 

τούς ρίαν οὖσι Δωριεῦσι καὶ ὑπο ᾿Ιώνων πολιορκουμένοις, οὗ 
« ͵ 53 » ͵ . κ ᾿, ' π᾿ ἣν 
πρότερον ἦν τοὐναντίον, καὶ τῶν ἄλλων μετελθεῖν τὴν 

(ς ὩΝ θ ΄. « 3 ,, 5 δέ 4 Χ Ἂν, ὃ 

ἐλευθερίαν, ὡς οὐκέτι ἐνδέχεται περιμένοντας τοὺς μέν ἡδὴ 
΄, ον :] , ΄ Ἀ 

(ς βλάπτεσθαι, τοὺς δ᾽, εἰ γνωσθησόμεθα ξυνελθόντες μὲν 
εξ » Ὗ δὲ » ΄- Χ Χ -“ ν ον ον 

ἀμύνεσθαι δὲ οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ ὕστερον τὸ αὑτὸ 
Α Χ ΄ » ΄’ » - τὴ 4 

ι5 “ πάσχειν. ἀλλὰ νομίσαντες ἐς ἀνάγκην ἀφῖχθαι, ὠ ἄνδρες 

« ξύμμαχοι, καὶ ἅμα τάδε ἄριστα λέγεσθαι, ψηφίσασθε τὸν 

τ. πάσης Δ.ΒΙΕΕΗ ΚΟΥ ἢσ... Ο.Ὁ. εὖ οοἴογι ἁπάσης. 
νοις (). ξυναγωνιζομένης 6. 2. ὠφελίᾳ ΒεκΚΚ. τε] δὲ α. 
2. νομίζειν (.ο. ἠδικημένας ἃ. ηδιακειμέναις Ἐὶ. 4. ἀμυνουμένοι Κι. 
5. πρότερον Ὁ. εἴ τ. ἃ. 6. ὑπάρχον] οτη. (Ὁ. ἡμῖν ΚΟΑΝΟΝ ο. τάδε 
κοινῇ Δ.ΒΙΈΕΝΗ Κι ιν  ἔρ. ἢ. Ηδδοῖὶκ. ἅοθ]]ογ. ΒΈκκ. Οἷα. οἵ να]σο κοινῇ τάδε. 
ἡ. τὸ] τε Κ. ταὐτὰ γρ. Δ. . τε] δὲ 6. 11. τὴν οτη. Κ. 14. οὐ 
τολμῶντες] ἀτολμῶντες Ο.Ἐ.1Κ.1..Μ.Ὸ.Ρ.}.6. ἀτολμοῦντες γτΘοΘη58 Εἰ. εἴ γρ. α. 
15. ἐς ΚΗ͂.Κ.Ο.Ν.Ε Ῥορρο. ὅοε}1. εἅ. 2. εἰς γρ. ἃ. οτι. Β.5.ἢ. σὰπὶ 1ρΡ50 ἀνάγκην. 
ψα]ρῸ ἐπ᾽ ἀνάγκην. οὗ 51. Β6ΚΙΑ. ἀφῖχθαι οτα. ἃ. τ6. ψηφ. τὸν Α.Β.0.Ε.. 
ΒΟΉ. ΜΟΝ.Ὸ.ΡΟΝ Ρ.ς.Ερ...1. Ηδδοὶς. Ρορρο. οβ]]εγ. ΒΚ. νυ]ρὸ ψηφ. δὴ 
τόν. ψηφίσατε ἃ. ψηφίσασθαι Ἐὶ. 

ξυναγωνιζομέ- 
γε] τε ἴ,.0).6. 

3. παραβεβάσθαι)] ϑυϊῆαθ, παραβε- 
άσθαι τὰς σπονδάς. τὸ παθητικὸν τοῦ 

παραβεβηκέναι. πάνυ ἀκολούθως Θουκυ- 
δίδης. ὈΌΚΕΚ. 

ἡ. τὸ ταῦτα ξυμφέροντα] (ἀΌ]]ΕΓ, ἴῃ 
815. ἤγβυ βαϊοῃ, ργοίοστθα ταὐτὰ, ““ πᾶ 
“ χῃπίδθοπθ ἔαοΐα βθηΐθηΐα ἢϊ πηϊνογ- 
κε 54}18, πῆ 84] 50108 ῬΕΙΟΡΟΠΠΘΒΙΟΒ 
““ Ρεγῃποι.᾽ Απᾶ 6 τοίοσγθα ἴο {Π6 
γ}6}} Κποννῃ ψνογβ οὗ α]]βί, ““ Ἰ΄6 1 
“Κ ψ 6116, Ἰάθπη ΠΟ]]6, θα ἀθηηιπη ἢγΠηᾶ 
“Κ ἃτηϊοΙ 4. Βαΐ ἴῃ ΠῚ5 Βθοοπα βαϊοη 
ἢ Δ]Ιοννβ {πα ταῦτα 15 τὶρῃί. ἈΑρρᾶ- 
ΤΟΠΠΥ {Π18 ΟἸαιιβα τοίθυβ ἴο {Π6 ψογβ 

ΤΗΓΟΥΘΙΌΕΞ, ΝΟΙ,. 1. 

Ἰαδὲ ργθοθαϊηρ,, τάδε κοινῇ παραινούντων. 
“6. δἄνῖβθ [6 νγᾶγ πού [Ὁ ΟἿ ΟΥἢ 
«ς γῃξογοβῦ, θαΐ ΓῸΓ {παῤ οἵ {πΠ6 ψ»ΠΟ]6 
“ς φΟΠ ΘΙ ΘΥΔΟΥ ; Πα 1Ὁ 15 ἴὉΓ {ΠεῚΓ ἰη- 
« ἐργοϑβί, 17 1 6 δαπηίίθα ἃ85 τποβῦ σο- 
-ς ξᾳ1η {πᾶΐ {Π15 ΤηΘάβΈΓ6 15. ΠΠ||κ6 ἔοσ {Π6 
«ς Πρῃηρῆϊξ οἵ βἰαΐθβ. ἀπᾶ οὗ {Π6 ᾿πᾶϊνι- 
«ς 4815 γγπο τϑβϑιάθ ἴῃ {Π6Π|.᾽ἢ 

12. περιμένοντας τοὺς μὲν---τοὺς δ᾽] 
(ὐΟΙΠρΑΓΒ ἃ 5᾽ ΠΏ] σΟΠηβ σι ιοοη ἴπ Χο- 
ΠΟΡΠΟΠ, Απαθαβὶβ, Κ΄. ύ, 30. λαβόντας 
ὑμᾶς πόλιν, τὸν μὲν βουλόμενον ἀποπλεῖν 
ἤδη, τὸν δὲ μὴ βουλόμενον κ. τ. δ. 

Ι, 
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ΒΡΑΗΤΑ. Α. Ὁ. 432. ΟἸγτΡ. 87. 1. : 
΄“ Ε] Ψ ΄-“ 

“ πόλεμον, μὴ φοβηθέντες τὸ αὐτίκα δεινον, τῆς δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
« δ ᾿ ἀν » ΄ δ ω» ΄, ᾿ δ 

διὰ πλείονος εἰρηνης ἐπιθυμήσαντες" ἐκ πολέμου μεν γαρ 
΄“ “- ΕΟ , Ν Χ “ 

“ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ᾽ ἡσυχίας δὲ μὴ πολεμῆσαι 
ς » ε ͵ πιο ἢ ὃ κ Ν θ ΄ ᾿ ΄ 

2“ οὐχ ομοίως ακίνδυνον. καὶ τὴν καθεστηκυιαν ἐν Τῇ 
« ’ὔ ΄ «ς ’ 

“ Ἕλλάδι πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως ὃ 
( ’ 2 ΄ Αὴ ΒΕ δ᾽ ΄σ δὲ ὃ ΄ θ 

καθεστάναι, ὥστε τῶν μὲν ἤδη ἄρχειν τῶν δὲ διανοεῖσθαι, 
» » , Ν ᾽ ᾿ ᾽ν ’ ἣν Ν 

“ παραστησώμεθα ἐπελθόντες, καὶ αὐτοὶ ἀκινδύνως τὸ λοιπὸν 
“ Ν “ ’, σ :} ΄ 

“ς οἰκῶμεν, καὶ τοὺς νῦν δεδουλωμένους “Βλληνας ἐλευθερω- 

σωμεν. Τοιαῦτα οἱ Κορίνθιοι εἶπον. 
« . ΄ , 

ΟΧΧΌΥ. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ᾽ ἁπάντων ἤκουσαν το 
᾿π “ ΄, “ σ 

γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς ξυμμάχοις ἅπασιν ὅσοι 
“ «.-.“ ν ͵ 

παρῆσαν ἑξῆς, καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει Τὴ αυρβίϊοη Ῥοὶπσ 

Ἐς Ν “ Ι] [4 ,Ὰ 

2 ἮΡ θ06. τρλϊοτῖν οἱ καὶ τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. δεδο- 
{Π6 4111605 νοΐθ ἴῸΓ ὙΔΓ; ; Ἂ β Ἧ ἌσταΝ Η͂ ΧΟ Υ 3 - 

δθᾶ ρτγοοοοᾶ ἰο ὑγο- ὙΜΈΕΨΟΡ δὲ αυτοις εὐθὺς μεν ἀδυνατα Ὧν ἐπι- 

ΒΑΓ [ῸΓ 1ξ ΔΟΟΟΙΙΠΞΙν. ΄ ’, 3 5 ’ Ἁ 

χειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὖσιν, ἐκπορίζεσθαι δὲ τὸ 
να 7 δ ΟῚ , 3 Ν ὋΝ 5 ΄ὔ “ 

βέδοκει ἑκάστοις ἃ πρόσφορα ἦν καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὅμως 
Ἁ ’ὔ - 5) Ε] Ν ᾿ » Ἄ ,, 

δὲ καθισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη, ἔλασσον 
Ν Ν ᾽ “ » τ ᾿ ἌΤΑΣ Ν ἊΝ κ », 

δε, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿Αττίκην καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι 
“ “ “Α 

φανερῶς. ΟΧΧΥῚ. ἐν τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῳ 

8. μᾶλλον] οτῃ. ἃ. ροβί βεβαιοῦται ροηϊ 6. Ἀ. ὁμοίως ἐπὶ πᾶσι 6. 7. παρα- 
στησόμεθα Β.(.(.1. ὑπεξελθόντες Ὁ. αὐτοὶ ἀκινδύνως Α.ΒΙΒΚΈΚΗΝΙΝ. 
σ.ἢ. (06}1. ΒΕΚΚ. αὐτοί (τε) ΡΟΡΡο. σδΐθσι αὐτοί τε ἀκινδύνως. 9. ταῦτα ΒΗ. 
αποά βραμπθθαίογ μὲν, ΟἸϊδὶ οατὰ ΑΒΕ ΉΝΟΝ.ς ἔρ.ἢ. οι. (ΟΕ ]1ου. ΒΈκκ. 
ὉΠΟῚΒ ἸΠοἾα5. ΡΟρΡρΡο. 13. ἐψηφίσατοϊ. δεδογμένου 1.,.0."}. 14. ἦν] οπι. 8. 
τύ. ἑκάστοις] οτη. ρ. μέλησιν ἃ.6. 18. δὲ] γὰρ Θ. 

13. τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν] 
“ Π6 πηδ]ουὶν οἵ [Π6 81}165;᾽ 8 . 20,1. 
κύριον εἶναι ὅ τι αν τὸ πλῆθος τῶν ξυμ- 
μάχων ψηφίσηται; ΜΏΘΓΘ {Π18 ΒΔΠῚΘ 
Τοοαἀφυηοηίαη σοηζθθγδου 15. ΒΡΟΚΘη 
οἵ. Οοτηραζγα 1]. 87, 7. 80.1, 2. 

δεδογμένον] ῬεΓρογάτη ααϊάαπη ἸἸθ τὶ 
δεδογμένου, Θχ ἱρῃοτγαίϊοηθ Α(]οἰβτηὶ ; 
ἀθ αὰὸ Βυάταβ ἴῃ ΟὈμηηθηΐασ, Η. 
ϑιορῇ. Ἀρρεπά. δὰ ὙΠ θβαιγ. ρΡαὰρ΄. τύο. 
οὐ (ὑδπηογαγ. δα Αοί. Αροϑβῦ. 11. 29. δὶς 
σὰρ. Ργωςσθα, δ. 1. καλῶς ὑπάρχον ὑμῖν 

πολεμεῖν, (ᾶ0Ρ. 120, 5. εὖ δὲ παρασχόν. 
Νέδα τη6]}8 σΟΥΓΘΟΙΟΥ ΟὈαΙοὶΒ τῶν. 
ποχ ἀδύνατον, ὑγῸὺ ἀδύνατα. Μιὰ. δα 
68}..1, 3. ΘΌΞΚΕΙΕ: 

τό. ὅμως δὲ καθισταμένοις κιτ.λ. "5 
Τοίουβ ἰὼ {πΠ6 ψογβ εὐθὺς μὲν ἀδύνατα 
ἦν ἐπιχειρεῖν. “ΑἸΛΠΟῸρΡῚ {πον οου]ὰ 
κε ἢρς ΘΟΙΠΙΊΘηΟΘ. ἴΠ6. αἰΐδοῖς ἱτητηθη!]- 
κε ἴον, γοῦ 10 ΤΟΟΪς Ρ Βοιηθ Πρ 1658 
“ΠΔη ἃ Υ̓ΘΔΓ ἴο ῬΓΘΡΆΓΘ [ῸΓ {Π6 1η- 
““ ψνϑ βΙοῃ. 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 125, 126. 147 
ΞΡΑΗΤΑ. Α.6. 432. ΟἸναρΡ. 87.1 

Χ Ν ᾽ 7 ᾽ ΄ 7, 

σρος τους Αθηναίους εγκληματα ποίουμενοι, 
Μοαπέϊπηθ ἐπ ΤΡ61ο- 

“ ͵ “ , ͵ " - 
Ῥοπηρβίαπβ, ἰὼ ρῖνο ΟἽΩ ς σφίσιν οτι μεγιστὴ προφασις ειἢ τοὺῦυ 

{ΠῚ οατι586 ἴη6 Ῥοίέου ΌΝ ΕἸ 7, ᾽ ͵, κ᾿ -- 
πολεμεῖν, ὯΝ μὴ τι εἐσακουῶώῶσιι, και πτρωτον 2 

ΘΟΪΟῸΓ, ΡΓοίΘ Πα ἃ Ζ68] 

ῸΓ ΓΟΙΙΡΊΟΠ, ἃ πα 08]] Χ ΄ ΄, « ͵ 
ΒΆΡΗ εν νιοι ᾿ξ λῥιαμαδρ δον. πρέσβεις πέμψαντες οἱ Λακεδαιμὸ 

Η » Υ ΧΝ . 7 ἣν ΕΥΣ » Ἃ ΄σ΄ 

5 πῖνε οὐ ἔγοιῃ ἈΙΠΠΟΠΡ, ἐκέλευον τοὺυς Αθηναίους ΤΟ αγος ἐλαύνειν ΤΣ 
ποθ πὶ ““{Π6 δοοιιγβοα." - ἡ Ψ με ᾿ ᾿ς Ἄ, 

τὸ δὲ ἀγος ἦν τοιόνδε. Κύλων ὴν3 Ἐχριαπαίϊομ οἵ {15 θεοῦ" 

[6 ΥΠ βῖνοπ 1ῃ {Π6 βίου" 9 ΄ ἈΝ ἐπΓῚ κα ΝΥ ΄ 
εν Ολυμπιονίκης ἀνὴρ ᾿Αθηναῖος τῶν πάλαι 

» 7 Ν Ε ΄ ᾿ Ἅ 

ΕΠ ευγεβης τὲ καὶ δυνατὸς, ἐγεγαμήκει δὲ θυγατέρα 
ΡΠΡΟ τς ΄ ,ὕ Χ ἃ ΟΥ̓ ὅτ 

Θεαγένους, Μεγαρέως ἀνδρὸς, ὃς κατ᾽ ἐκεῖνον 
ΝΝ , » ΄ 4 ͵ὔ Χ “ γι » 

τοτὸν χρόνον ἐτυράννει Μεγάρων. χρωμένῳ δὲ τῷ Κυλωνι ἐν 4 
΄“ » ΄σ «ε Ἂν εἰ ΄“ ΄“ Ἂν “ ᾿; «ε “ 

Δελῴφοῖς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐν τῇ τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ εορτῇ 
΄σ ᾿ “ ’, ΝῚ ’ ΄σ 

καταλαβεῖν τὴν ᾿Αθηναίων ἀκρόπολιν. ὁ δὲ παρά τε τοῦϑ 
’ὔ 7 Χ ὌΝ » ΧΝ 

Θεαγένους δύναμιν λαβὼν καὶ τοὺς φίλους ἀναπείσας, ἐπειδὴ 
» “ Ἃ: Ν [4 7 ἊΝ “ 

ἐπῆλθεν ᾿Ολύμπια τὰ ἐν Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρο- 

2. τοῦ] τοῦτο Η, 3. τι] τινες Β. ἐσακούσωσι (.Η.1.1,.0.Ὀ}.8. εὐ ΘΟΙΤ. Ε. 
ἀκούωσι .. 5. ἐλαύνειν] ἐκβαλεῖν ὃς: τῆς] τοῦ Β.1,.0. ἡ. ὀλυμπ. ἀνὴρ 
ἀθηναῖος Δ.Β..Ε. ἘΉ.ΚΟΥ «Ἐρ.}.1. Ηδδοῖς. Ῥορρο. ΘοΕ]1εγ. ΒΈκκ. δ α. εὖ οοἰοτὶ 
ἀθηναῖος ἀνὴρ ὀλυμπ. 

5. τὸ ἄγος τῆς θεοῦ] ἄγος ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΩ͂Β 
ἰο {π6 1αἰπ ψογα “580 οΥ,᾿" ἃπα 1π|- 
ῬΠ65 βοῦ ἀραγΐ οὐ ἀθνοίθα ἴο βοῖηβ σοῦ, 
ὙΠΘΙΠΘΓ ἴῸΓ ροΟα ΟΥ̓ ΤῸΓ 601]. Τὸ ἄγος 
τῆς θεοῦ 15 ἴπδ6η ““1Π6 δοσιγβθα {Π]ηρ 
““ ἀονοίθα ἴο [Π6 νβῆρθδᾶποο οἵ {Π6 σοά- 
«ς 655, ΟΥἩἨ ΤΠπαῦ νου] ἄτανν ἀοννη ΠΟΥ νθἢ- 
““ σρᾷῃςβ.᾽" Οοιηραγο Ηετσοα. Ν].01, 2. 

9. Θεαγένους, Μεγαρέως ἀνδρὸς ] (οπι- 
Ῥᾶτγθ Ασιβίοι]θ, ἈΠοίοσις, 1. 2, 7. 

14. ἐπῆλθεν ᾿ολύμπια] ϑονεῖαὶ Μ5. 
το ἐπῆλθον, ἡ ὨΙΟΠ Πὰ8. θθθη δαορίθα 
Ὀν Ῥορρο ἂπᾶ (]]οσ, ἀπ α]50 ὈΥῪ 
Κυύμπεν, αν. αν. ὃ. 424. δῃσηεσκ. 2. 
{6}, 285. ὁ. ΚΌΛΠΕΙ βὰγ8 {Παΐ ἃ πριιίου 
ῬΙΌΓΑΙ βυιθβίδηζινθ τηᾶὺ Πᾶν ἃ Ρ]1ΓᾺ] 
ν ΓΌ, ΜΠ Θη {Π6 ποίϊοη οὗ Ρ] ΓΑ] Ἰγ, οΥ οὗ 
ἃ ΜΠΟΪΘ τηδάβ ΠΡ οἵ βθνθσαὶ ραγίβ, 15 
Ῥτοιηϊηθηΐῦ ἴῃ {Ππ8 Βα βίδπενε ; ἀηα ἴΠτι8 
ἢ6 βᾶγβ ᾿Ολύμπια τηθδη8, ““{πΠ6 ΟἸγτηρὶς 
κε [ΒΕ 1 1685.᾽ Βα 10 15 τηδηϊοβί {Παΐ (Π68 
πούοη οἵ ΡὈ] ΓΑ] γ, ΟΥ οἵ (Π6 βθνθγαὶ 
Γβ ν "165. νυ ὨΙΟἢ πηδθ αρ 1Π6 στραΐ [685- 
{ἰνὰ], 15. Ποῦ ΨνΠΟ]ΪΥ οαΐ οἵ ρ]αςθ; ἴογ [Ὁ 
18 ΤΉΘΓΟΙ͂Υ ἃ5. ἃ ΤΠΔΓΚ οἵ {1π|6 {παΐ 1ῃ68 

ον διαγ ένους 1,.0. 
11. ἐν τῇ] τῇ οτη. ΘΟ, ΚΟΤΩΝ ἐΡιἢδ ἀεῇ 

14. ΕΠ ΠΣ Β.ΙΕΗ.1.ΟΟΥ.».ἢ. Ῥορρο. (οε]]εν. 

το. Μεγάρων] μεγαρέων ἴΚ.Ν.1. 
12. τὴν] τῶν Β.α.ν.ἢ. τε Ν.Υ.. 

ἐπῆλθεν ΒεκΚΚ. 

{οβΕνα] 15. τη ]ΟΠΘΩ͂, ἀπα 1’ 15. σοΠ81- 
αογθα νυἱποιῦ {Π6 5Π 0} θβῦ σϑίθγθποθ [0 
118 ΒΟΥ 6.Ὰ] φοπϑεϊξαθηξ Ρατίβ. ΚΌΠΟΥ 8 
Γι]8 {Πογθίογα ἄοθ8. ποῦ ΡΥ Πογο, ἀπ 
ῬΟΡΡΟ’Β, ““{παῦ ἃ Ρ]υγᾺ] νογῸ πιὰ Ὀ6 
“ ἸΒΡΩ νΠΘΓΟΨΟΙ ἃ ΠΊΔΒΟΙ]Π6. ΟΥ̓ΓΘΙΗΪ- 
““ Ὡ]Π6 Βα είδητνα οἵ {Π6 βᾶπη8 βὶρη]ῆ- 
“ε ΘΑΓΟΠ ΤΥ 6 ἴδ 1 ΠΥ βαθϑιταΐοα ἴῃ 
“(6 ρΙαοθ οἵ {Π6 πϑιΐογ; δἃβ8 ἴῃ [Π6 
“ς Ῥγθβθηῦ οαβα ὀλύμπιοι ἀγῶνες τηᾶν Ὀ6 
“ς βρη θϑαταοα ἴογ ὀλύμπια,᾽ νοι] 4ΠΠ}ὸνν 
οἵ ἃ Ῥ]ΌΓΆΙ] νου ἴῃ δἰπηοβῦ νυν σΘοη- 
ΟοΙνΆ 0 ]6 οα86. Πᾶνα {πογοίοσθ [0]- 
Ἰοννθα ΒΚ ΚΟΥ 1ῃ τϑίδιπηρ {Π6 ΒΙΠΡΊΪΆΓ 
νΘΙῸ ἐπῆλθεν. Οὐπηράᾶγο Κ΄. 40, 1. ᾽Ολύμ- 
σια δ᾽ ἐγένετο τοῦ θέρους τούτου, ΕΥΡΌΝ 

ὙΠ1|. το, 1. ἐν δὲ τούτῳ τὰ Ἴσθμια ἐγί- 
γνέτο. 

Α Ὑϑάβοη [ῸΓ {Π6 ΔρΡραγθηῦ ἈΠΟΠΊΑΙΥ͂ 
οἵ ἃ πϑαΐου Ῥ] ΠΙᾺ] ποὺ ἴῃ (ἀγθὲκ ρὸ- 
ΨΘΓΠΙΠρΡ ἃ 5 ΠΡΊΠΑΥ νΘΥ, την Ὀ6. 566ῃ 
ἴῃ (Ο]ο ασ θ᾽ 5 'ΓΆΡ]6 'ΤΑΙΚ, νο]. 11. Ρ. ὅτ. 
566 Πομδ] 80 η 5 Νοὸν (Ὑαΐν 5, Ρ. 314. 
δ 5666. 

τὰ ἐν Πελοποννήσῳ] Νάμῃ εἴ Δ]}10] 

Τ, 2 
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ΑΤΗΕΝΒ. Α.6. 519 ᾽ ΟἸΣπΙρ. 49.1} 
ἽΒ ἝἸΩΝΝ δὰ ,ὔ « 4 “ Δ Χ 7 

πολιν ὡς ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας ἑορτὴν τε τοῦ Διὸς μεγίστην 
5: “ , » ΄ ἕ 

6 εἶναι καὶ ἑαυτῷ τι προσήκειν ᾿Ολυμπια ἀρ...“ εἰ δὲ ἐν 

τῇ ᾿Αττικῇ ἢ ἀλλοθί που ἡ μεγίστη ἑορτὴ εἴρητο, οὔτε 

ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε τό τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου" ἔστι γὰρ 
" ΄ ὃ ΄σ ᾿ ε ᾿ ᾿ 

᾿Αθηναίοις Διάσια ἃ καλεῖται Διὸς ἑορτὴ Μειλιχίου 5 
᾽ “ » Ὁ ὑὲ Ν 3 

μεγίστη, ἔξω τῆς πόλεως, ἐν ἡ πανδημεὶ θύουσι, πολλοὶ οὐχ 

ἱερεῖα ἀλλὰ θύματα ἐπιχώρια' δοκῶν δὲ ὀρθῶς γιγνώσκειν 

᾿ ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ. οἱ δ᾽ τον αἰσθόμενοι ἐβοήθησάν 

τε πανδημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ προσκαθεζόμενοι 
, 

8 ἐπολιόρκουν. 

2. τι] οτῃ. ἴ,.0.ΡὈ. 
6. μεγίστη οτη. αΟΥ. 
θοῦ. βυμῃίαρτη. 2. 
ἐπιγενομένου Π 

ἐν οτη. Ργυ. ἃ. 

οἱ] οτῃ. Θ. 

ΔΟΘὈδηΐαγ, τι ἢ ΘΟ Πο]Ἰαβίθβ, οὐ ὅρδη- 
Π6πὶ. Δα Μοτθ]]. Ερ. 1. ρᾶρ'.. 14. 82. οἵ 
Ἐρ. Υ. ραρ. 5ο35. ϑϑα ργτὸ Τπποναϊάο, 
απο ΠοΟ ΒΟΥ ΘΓ αἸοϊς, Ρομθπάπτη δὲ 
ΠΟΙΊΘη ΟΠ ο]ϊαβίςο. θυ ΚΕΝ. 

5. Διάσια)] “1)6. [0145118 ἀρὶτατ ἴῃ 
“ρῃοῦ. Αρραγαῖ. Οὐἱῦ. Τοπποβίμθη. 
“ς νο]. ΠΠ. ρ. 218. ββαη.᾽ (δ, ῈῈ 

ΤἼ6 τϑίδγθηςθβ 15 ἴο ἃ ποίβ οἵ υ]ΟΥ 8, 
Ἰαβι γιηρ {Π6 τραύϊησ τῶν Πανδίων Ἰῃ 
186 Οταῦ. αραϊηβί ΜΙαΔ5, Ῥ 51. ΠΒΙΒΙΚΟ. 
ΔΠη6 ἀββουίηρ {Πᾶ΄ [Π6 Πάνδια νγ6 7 1Π6 
ΒΆΠΠ8 ἃ8 ἴΠ6 Διάσια. 

Μειλιχίου] «ονὶδ Μειλιχίου οΥοΌτα 
οϑὲ ἀρ Ν᾽ οίθυθβ τηθηΐο. Δα πππο Ἰο- 
οατη Ρουθ ηΐ, αἰ ὅοΠ0]. ΑὙἸβίορῃ. 
ΝΌΡΙΡ. 407. οἵ οχ 6δὸ ϑδιιιϊαβ, Παβδΐ : 
Διάσια ᾿Αθήνῃσιν ἑορτὴ Μειλιχίου Διός. 
Νοο ΑΒΘ ΠΙΒ. ΒΟ] Π|, 5664. 8101 ἀποαιῖιθ 
Οὐ] πη [ϊδ86. Φόονοπὶ Μείλιχιον σοηβίαί 
ΟΧ 18, αι ἴῃ Ηβίον. 1260.  γηΐαρτῃ. 
11. οοπροβδὶῦ Ἰγαϊάσβ. δα οὐ 81118 
1)118 ἸΙ4δπι σορποπηθη {τ υϊταγ, 46 πὸ 
νὰ. Βτοᾶ, δὰ Δῃΐῃ0]. ατῶαο. 1. 
υκεᾷκ. 

6. πολλοὶ οὐχ ἱερεῖα ἀλλὰ θύματα ἐπι- 
χώρια] ὅ 0} 15 {Π|6 σογγθοῦ μοὶ ητηρ᾽ οὗἁ 
{Π15 ᾿αββᾶρθ ἃ5 1 ᾿ὰ8. Ὀθθη ρίνθη ὈῪ 
Βτθήονν, ἤδδοικ, Ῥορρο, απ (Ποὺ ; 
[Π6 σΟΠΠΠ]δ΄ πι56 6] [ΟΥΠΠΘΥ]Υ τὸ θ6 ρἰαοθὰ 
ΑἰΓΟΓ πολλοὶ, ἀη οἸη 6 αἰου θύουσι. 
ΤῊΘ ῥῬγαοίίοθ ἤθσο Βροίκθῃ οἵ ρυθνα]οα 
αἰ8ὸ ᾽1η ἔργρί; (Ηροτγοάοί. 11. 47, 6.) 
ὙΥΠΘΓΘ, ἢ ἃ οογίαϊη [δδῦναὶ οὴ ΒΟ 

5. καὶ] οτῃ. Ο.6.1..0.6. 
οὐχ ἱερεῖα μόνον ἀλλὰ καὶ θύματα οοαοχ ΕἸτγΑ]αὶ Η]80. 

9. τε] οἵη. ΝΡ. 

« “ ΄ 

χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου οἱ ᾿Αθηναῖοι τρυχὸ- 

μειλιχείου Κ. 

1ο. ἐγγινομένου (.Ὁ.1.1,..0.}.6. 

ΒΥΙΠΘ. ὙΕΙ͂ ΠΟΟΘΒΒΑΤΙΥ ΒδουΠοθα, {Π6 
ῬΟΟΓΙΘΙ͂ ΡΘΟΡΪΘ οἴδγρα 1{Π|6 βρατὸς οἵ 
ἀΟΙΡῊ ΟΥ̓ ραβίθ τηδ66 πο {Π6 5Πᾶρ6 οἵ 
ΒΥΊΠΕ, δηαὰ Ὀακθᾶ. Ἴππ8 {π6 θύματα 
ἐπιχώρια, τηθηϊοπμθα ὈγΥ ΠΠΠογ αἸ 468, 
ἅγ6 ΠρΒΥ ΘΧρ αἰ ηθα ὈΥ {π6 ϑοΠο]]αϑὲ 
ἃ5. “ΟΑἸΚ65 τη 8 ̓ηἴ0 {Π6 5ῃδρ6 οἵ δηϊ- 
“χη ]5.᾽ νθσΥ τηδῃ δὲ {Π6 ΘΟΤΠΠΊΟΗ 
[οϑν 15 τηδθ 8ἢ οἰ ]πρ Δοοογα]ηρ ἴο 
Π1Β ΠΊΘΔΏΒ; 8Δη6] ΠῚΒ. 5Βδου σία] [ραβδὶ 
νου] οοπδίδὺ οἵ {πῸ θεδὲ ἡθβουὶρίϊοιι 
οἵ [οοα ἴο ὙνΏ1Ο}} ΠΪ5. Ππηθα 5 σοι] σθᾶοῇ. 
Ιῃ {Π6 θϑυ]οδὺ {ἰπη685. διηοηρσϑὺ ἀρτίοα]- 
ὑπγα] ΠΔΙΟΏΒ. {Π 6}. ΟἸ ΌΤΙ Πρ8. νοῦ θ σοτη- 
ΤΠΟΩΪΥ οἵ οακθδ, {γυῖβ, τνΠηθ, ΟΥ̓ 0]] ; 
ΔΏΪΠΠ4] Βδουιοοβ ὑνΟΓΘ ΤΆΓΘ, Ὀθοδιιβθ 
ΔΗΪΤΠΔ]5 66 ποῦ {ΠπΠ6 σοιηπηοη [οοί, 
ὉΠ νγογθ ἴοο νδ]18}}}6 ἴο Ὀ6 αὖ ΔηΥ 
ὕπηθ ΚΙΠΘα ὈΥ {Π6 ῬΟΟΓΕΙΓ ο]48868. 
Υη6. ὙΡῸΓΘ {Π6 ἢγθυ θχοθρίϊοι ἰοὸ {Π 15 
Τα]ο, ἃ85. {πο οουἹὰ Ὀ6 ἰκορῇ τηοϑὺ 
ΟΠ ΑΡΙΥ, ἀπα {Πϑγοίογθ [ουτηθα {Π6 τηθαΐ 
αἰἴοῦ πηοϑῦ νυ πῃ {Π6 σθαοῇ οἵ {Π6 τηδ88 
οἵ ἴπ6 ρΡβορὶθ. ἕθο ψασγτο, 1)6 β π8- 
υϊοᾶ, 11. 4. Βαϊΐ ἴῃ Εργρί, γνῇθγθ ὕΠ6.6 
ννὰ5. ἃ Ἰᾶτρθ ΟΡ] ῦΟη. ἡ ΠΟ]]Υ τιποοη- 
προῖθα νὴ ἀρτὶοα]ίι ΓΘ ΟΥ̓ νυ 10 Ραβύμτο, 
(ποτ μου] Β6 ΠΊΔΩΥ 0 ΨΨῬΏΟΠ ΘνΘἢ 
Ῥαοοη νου] 6 δ τπιπαὐ(] 8 0]6 ΤΠ ΧΊΌΙΓΥ ; 
πα ονθῃ {Π611 ἔθβενα] τη64}5 οο αὶ ΟὨΪΥ 
σοΠβιϑύ οὐ {Π6 σαῖκο5 ν ΒΙΟἢ Του θα {Π 6} 
ΟΥ̓ΙΠΑΤΥ ᾿νΊηρ. 

οὐχ ἱερεῖα, ἀλλὰ θύματα) Νά. Καἢ- 
αἴσχη δ Ρο]ίαπς. 1. φζύ, ΝΥ ΑΒ5. 



ταν δδυσαςς σαν “-- 

ΞΠΟΕΙΒΡΑΦΗΣΤ ΑΙ Ὁ τ. 

ἈΑΤΉΕΝΒ. Α. Ὁ. 6122 ΟἸνΡ. 49. 1 
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“ ΄ “ . 5 ΄ “ μενοι τῇ προσεδρείᾳ ἀπῆλθον οἱ πολλοὶ, ἐπιτρέψαντες τοῖς 
» “ ΕΝ ᾿Ν ΝΥ Ν ᾽ν ΄“ » ν, 

ἐννέα ἄρχουσι τὴν. φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι δια- 
΄ - ἋΟ ΕΣ Ἦ »" ΄ Ν Χ Ν ΄- 

θεῖναι ἡ ἂν ἀριστα διαγιγνώσκωσι τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν 
“ ε » ΄ ΒΩ δ - Ν Ν - πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἐπρασσον. οἱ δὲ μετὰ τοῦ9 

’ ’ Δ 3 , 5 Κυλωνος πολιορκούμενοι φλαύρως εἶχον σίτου τε καὶ ὕδατος 
’, « Ἂ ὍΝ “ Ν ἡ “-“ ᾿ ἀπορίᾳ. ὁ μὲν οὖν Κύλων καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκδιδρά- το 

ε “: Κ ε ἥπ Ἄ , Ἀπ εν ΄, σκουσιν᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι ὡς ἐπιέζοντο καί τινες καὶ ἀπέθνησκον 
« Ν ΄ ΄ 7 - 3.5 Ἂν . ΝΝ « ΄ὔ Ν 5 ΄- 

ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καθίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν ἐν Τῇ 
» ΄ Ά Ν » Ἂ « “ ᾽ ΄ ἀκροπόλει. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν ᾿Αθηναίων τι 
3 ἘΆΡν. δΝ Ἂ « ΕΛ ᾽ ΄ » τοἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακὴν, ὡς ἑώρων ἀποθνήσκοντας ἐν 

΄ . -ι 5,ν - Ἀ ΝΝ [4 5» ᾿, 

τῷ ἱερῷ, ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν, ἀπαγαγόντες 
αν) ᾿ Υ ΄ ΤΑΝ κ “ κ 
ἀπέκτειναν" καθεζομένους δέ τινας καὶ ἐπὶ τῶν σεμνῶν θεῶν 

1. προσεδρίᾳ Ῥ.Θ.ο. οἱ πολλοὶ] οἵη. Ν. δι σα]απη οτῃ. Υ. 2. φυλακὴν καὶ 
ΑΙΒΙΒΒΗ ΚΟΝ ὁ σ αι. Ῥορρο. οε]1εσ. ΒῈκκ. Ο.(. εὐ εθίουὶ φυλακήν τε καί. 
8. διαγιγνώσκουσι (ὐ.Ε. 1.0.6. 
κλων ὦ. ὁ Ροϑβί καὶ οπῃ. Κι. 
Η.«. εὖ σοτγθοῦ, Ε,, 8. ἀπὸ (.1,.6. 
τρεψάμενοι ἃ. 11. ποιήσωσιν α. 

3. τότε δὲ---ἔπρασσον) ““Τὴ6 5ΒΟΔΠΪΥ 
“Πα σΟΠΙΓΔΟΙΟΙΟΤΥ ΙΗ ΟΥΤΠ ΟΠ. τ8 
κε ῬΟΞΒΘΒ5. ΓΟΒΡΘΟΙ Πρ [Π6 ΠΤ ΓΘΟΟη οὗ 
“ΟΥἹοὴ 5Πθν8 ἴΠ6 ἸπηρΡΟΞΒΙΠν οὗ 88- 
κε ροΓ[Ι ΠΙηρ ἴΠ6. ΤΠΔΠΠΘΙ 1Π ὙνΠ]ΟὮ {Π6 
“ χα] ηρ ΟἾΔ η8, (Πουι868, γένη.) αὖ {Παΐ 
““ {1πΠ|6 ΘΧΘΓΟἸβΘα {Π610 ρσιν Ποσοβ.᾽" Ο.Ὲ, 
Ἠεγπιᾶπη. ΡΟ]. Απίαιΐῦ. αν. 8. 102. 
προ. ΤΤΑΠ5]. Ηθγμπδπη δ 45 ἴῃ ἃ ποίο, 
“ Τριακοσίων ἀριστίνδην δικαζόντων 15 
“ ΡΙΟΓΆΓΟἢ ἢ 8. Θχργθββίοη, ϑό]οη. ΧΙ]. 
“0 Ππ6 ΟἴΠΕΥ Ππαηα, {Π6 ϑοΠο]αβδῦ οα 
“ ΑὙΙΒΙΌΡΠΔη65. σα. 4452. Ὀτηρθ [Π8 
κε ΡαγΠΖαη 8 οὗ Οὐ]οη Βεοίογθ [ῃΠ6 Ατθο- 
“ῬαᾶριιΒβ. Ηεγοαοί. '΄. 71, 2. 64115 [88 
σοαγί, οὗ πρυτάνεις τῶν Ναυκράρων, 
“ οἵπερ ἔνεμον τότε τὰς ᾿Αθήνας ; νν 18, 
“ΟΠ [Π6 ΟἴΠ6Ὶ παπᾶ, ΓΤ που ἀ1468 5 γ8, 
“1 τ2ό, 8. τότε δὲ τὰ πολλὰ κ. τ. λ., 
“θηοθ ΗδΙροογαῖο ἀηα οἴπογβ μᾶνα 
“ σοΠοπΠθα {Π686 βονϑγαὶ τηδο᾽βίγα- 
“ἢ οἴ65.᾽ ΤΤῈ6 χαοίαί!οη, Πουγαν , ἔΓΟΤῚ 
ΡῬ]αΐΆΤΟἢ 15. ἃ τηϊβίαϊκο  {ΠῸ ““1ἢτϑο Ππη- 
“ ἀγρα εἸβοῖθα ἐπ σοβ᾽ἢἡ τνογ ποῖ ἃ σουτί 
οὗ {Π6 Διιβίοογαίοαὶ οοπϑιυαςοι, Ριΐ 
ΟΠ6 ΔΡΡΟΪΠίθα αἴϊοῦ {π6 αὶ οὔ Οὐ]ὸπ 
ὈΥ {Ππ6 σοπϑθηΐ οὗ θοῖἢ ραγίϊθβ [ο΄ ΕῪ 
[Π6 ΑἸομπηδροηϊ ἦς ἃπα ΠΕ]. ΕΘ Π 5. ΓῸΓ 

4. δὲ] τε Κ. 
αὐτοῦ] οἵη. (.(.1,.0.".6. 

τὸν] τῶν ΟΟ. 

12. θεῶν ἐν οἵη. 1,.0.Ὀ. 

5. Κύλωνος] χειμῶνος . 6. κύ- 
ἡ. τ. καὶ] καὶ οτη. 

9. δὲ] οπι. ἃ. το. ἐπι- 
ἐν οπχ. (.(ἃ. 

{Π6Ὶ1 8]]Ορ α] 58 υ]6σῈ 8Π4 Πηιγθυ : ἀπα 
{Π6 Δαϊ ποῦν οὗ {π6 ϑοΠμο]αϑέ ὁ Ατὶ- 
ΒίΟΡ Βα Π68 ἃ8 ἴο ροϊηΐβ ἴπ {πῸ σοηβέϊξα- 
ὉΟΠΔ] Ὠϊδίουυ οἵ ΑἿΠθηβ 18 οἵ νϑσν Π|]6 
να]6. ἽΠ6 βἰαϊθπιθπίβ οἵ Ηογοάοίιβ 
86 “πον 1468 ἅτ ἸηΠ664 μογρ]οχίπρ ; 
ΠῚ 1 ΙΒ ποῦ ΘΆΒΥ [0 58} ὙΥΠΘΙΠΟΙ {ΠῸΥ 
ἈΤΘ ΤΘΔΠ]Ὺ ΠΟΙ ΓΔΠΙΟΙΟΥΥ, ΟΥ ψου]α Ρ6 
Του οοηβίβίθπς ἢ βα ἢ ΟἾΠΕΟΥ, 1 τγο 
Κηθνν ΙΠΟΓ6 οὗ {Π6 ἀοί115 οὔ [Π6 σονθγῃη- 
τηθηΐ οὗ {πα΄ ρογϊοά. 

9. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν 
᾿Αθηναίων ἐπιτετραμμένοι] ΜΙ. 416 Κ- 
6ΠΆΓ. 86 Ηδγοῦοῖ. Ψ'. 71, 32. Ρ. 407. 
ΒΕΚΚκ. Α Ρδίβοῃ 18 βαϊά ἀναστῆσαι 
ἱκέτην, ὈΥ ΟἤοτΙηρ Π15. Παηα ἴο {πΠ8 5ὰρ- 
ΡΙΙαηΐ ΒΕ] ηρ' αὖ {Π6 α]ΐαγ, ἀπ σαϊβὶηρ' 
δῖτη [πῸΠπὶ {Π6 σγομΠ ; δΔη δοίϊοη νυ Π]ο 
᾿πι Ρ]1664 ἐπαΐ {Π|ὸ βαΐοίγ νυ ϊοἢ Π6 βοιρὴς 
ννὰ8 μ]θασοα το Πἰπη. 

12. σεμνῶν θεῶν) Ἑὐμένιδες ἃ ϑ΄Ί΄εγο- 
Π115, σεμναὶ θεαὶ ἃ0 ΑΥΠΘΠΙΘηΒΙ τι ἀἸοο- 
Ῥαπίπιγ, ἰθδίθ Ῥαιβαηΐϊα 'η (ΤΙ ΠϊαοΪ5. 
Απίαα (αὖ ᾿παπις Η 6] Ἰπ8. ἴῃ ΟἾτο- 
βΒίοτηδί 8) 501110 11 αδγιιηΐ, Π6 πηαὰ]8 
ΟἸϊποϑα αἰσογοηΐ, 660 ᾿Εριννύας 17ι- 
πιθηϊαίο5 ν 6] τοπογαπαίας ἄθας. μῦσος 506- 
ἰογαΐμην ψοσαθαηΐ ἄγος. ϑεὰ Οὐταιη- 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΠΕΝΒ. Δ. 6. 615} ΟἸνῖρ. 45. 1} 
» -“ ω ᾽ “ ΄ ΄ ἌΣ Γ. ΔΝ Ζ 

12ἐν τοῖς βωμοῖς ἐν τῇ παρόδῳ διεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ τούτου 
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» ΄- Ν » ’ὔ, ἴω ΄ " ΄- ᾿, 5 “ ὩΝ Ἂς 

ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι τῆς θεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐκαλοῦντο καὶ τὸ 
,ὔ Ν δα , 3 Ἂ τὰ Ν :9ς θ ΄σ Ν 

τ3 γένος τὸ ἀπ᾿ ἐκείνων. ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς 
ΝΥ ͵ ἊΨ Ν Ν ΄, ε , 

ἐναγεῖς τούτους, ἤλασε δὲ καὶ Κλεομένης ὃ Λακεδαιμόνιος 
΄σ Ν “ ͵ ΄ Ῥ - 

ὕστερον μετὰ ᾿Αθηναίων στασιαζόντων, τούς τε ζῶντας 5 
’ὔ ΄“ [2 ἊΝ ΕΣ “-“ » , 5 ,ὔ Ὰ 

ἐλαύνοντες καὶ τῶν τεθνεώτων τὰ ὀστᾶ ἀνελόντες ἐξέβαλον 
- ᾽ὕ Ξ Χ ͵, Ή - » πα - 

κατῆλθον μέντοι ὕστερον, καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἐστιν ἐτι ἐν τῇ 
γχ-πτ ΄σ Χ Ἂς 5) - 

ΟΧΧΥΊΤΙ. τοῦτο δὴ τὸ ἀγος οἱ Λακε- 
Ἷ , “ ΄σ ΄σ 

δαιμόνιοι ἐλαύνειν ἐκέλευον δῆθεν τοῖς θεοῖς 

Α.Ο. 432. πόλει. 
ΟἸντΩΡ. 87. 1. 

ΤῊ ΤΘ] οὈ͵θοῦ οὗ {π6 

ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΟ ἢ8 νυν 88 0 ΄ “ 5». 7 Ν ΄ Ἂς 

πρῶτον τιμωροῦντες, εἰδότες δὲ [Περικλέα τὸν το 
Θχοῖΐο οαϊὰπὶ ἃραϊηβὺ 

Ῥουίοϊθβ, ἃ5. ἢ ννὰ8 οἵ Ξανθίππου 

{πὸ ΤᾺΠΉΠν οὗ ““{Π6 8δ6- 

’, 3 “ ἈΝ δν 

προσέχομενον αὐτῷ κατὰ τὴν 

΄, Ἂς - » » ΄ :κ 

οὐγϑοᾶ, μητέρα, καὶ νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ ρᾷον 
ὔ “ Ν 5 Ἁ “ » Ἷ, ϑι Ζ ΄“- 

σφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων. οὐ μέντοι τοσοῦτον 
᾽ κα Ἂ δὴν ΩΝ, π “ τὶ , 3, Ὁ 
ἠλπιζον παθεῖν ἂν αὐτὸν τοῦτο ὅσον διαβολὴν οἰσειν αὐτῷ 

Ν Ν ἊΝ « Ν᾽ ὃ Ν Ν » ΄ ἣν ἣν ,ὔ 

προς τὴν πολιν, ὡς και οιὰ τὴν εκεινου ξυμφορὰν ΤΟ μέρος 

1. ἀπεχρήσαντο ().6. 2. ἀλητήριοι (ὐ. ἁλιτήριοι Ἰ᾿. 3. ἐκείνου Ο. οἱ] 
οτι. Α. 4. καὶ] οἵη. Β. 6. ἐξέβαλλον Α.Β.1. ...1. ἐξέλαβον 1. 7. ἔστιν 
ἔτι Α.Β.Ὲ ΕΚ. Κιιν ἢ. δος. Ῥορρο. (ἀοθ]]οσ. Βοκὶς. ἔστιν, ΟΥ̓Ϊ580. ἔτι, 
ς.[.. ἔτι ἐστὶν (Ὁ. εὐ νυ]ρσο. 9- ἐκέλευον ἐλαύνειν (Τὰ. ΗΠ ΚΟΠΙΟΟΡΟΝ.ο.6.}.1. 
Ηδδοῖκ. ΡΟρρο. τοῖς θεοῖς δῆθεν 1,.0.". το. δὲ] δὲ καὶ ΝΙΝ, τε ],..Ὸ."᾿ 
ΟῚ [᾿ς 1. τὸν] τοῦ Ρ. 11. προσερχόμενον Ν.Υ.ο. 13. προχωρεῖν Α.Β.0. 
ΕΕΟΗΙΚΟΙΙΝΟΟΡΟΝ.Ρ.ς. 4.6.8. 6..... Ηδδοῖκ. Ρορρο. (οθ ον. ΒῈΚκ. νυ]ρὸ προ- 
χωρήσειν. 

ΤΔΙΟΙ 111 ῬῈῚ ΑἸΓΡΉΓαβΙη ΠΟΙΗΙΠδΠΐ. 
γιὰθ Μουχϑὶὶ Αἰο. [μβοἰ. 1. 4. 6. 1. 
Ηυγ5. 

Ι. διεχρήσαντο] ΘῈ ]Ἃ145. 1π ἀνεχρή- 

σαντο. ἤοβγοι. Υ͂Αββ. ϑυιϊδβ, ἀνε- 

χρήσαντο, διέφθειραν. οὕτω Θουκυδίδης. 
δορὰ ν. 101] ΚΚαβίευ. ὈΌΚΕΚ. ϑβοιηθ 
ἤανϑ ΒΡΡοΟΒθα {πᾶΐ [Π6 ὕσιιθ γσϑαϊηρ 15 
ἀνεχρήσαντο, τοίογϊηρ [0 {Π18 Ῥαββαρθ 
{Π|6 ννογβ οἵ δα] 4458 αιοίοα ἴῃ 1)υ]κου 8 
ποίρ. 

2. ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι γιά. Ηρτο- 

ἄοι, ῬΙαίαγοῃ. Ξομ0]. Αὐβίορῃ. Ἰοςὶβ (ἃ. 
οἱ Ῥαιβαη. Αομπαϊοοσ. ΧΧΝ, Νοιίαπηαιη 
6556, ρα οἰϊαπι ροβίθυὶ δουιιπὶ δὶς ἔπθ- 
τιηΐ αἸσα], τηοηοὺ ραπἤριη. 1) ̓ ββουῦ, ΓΧ, 
εἰς Ῥγεβέ, οἱ ἴϑιι Νιιμηῖδπι. Ρ. ὅγ7ο. Εἰ 
μΐης ΑὐἸβίορῃ. Ἰϑαιε. 442. Ἔκ τῶν ἀλι- 
τηρίων σε φημὶ γεγονέναι τῆς θεοῦ. τι 
πιοχ ἐδ (Ἰθοπηθηρ αἰοϊΐ, θα ρ] τ] 15 οχ- 

14. Ροβύ τοῦτο παθεΐ τὸ ἐκβληθῆναι Ἐὶ. 

Βοαυϊαν Ηδγοσοΐ. ἡ. 7ο, βεαᾳ. [26 
ΟΒΒΙΡ 5. ΤΟΥ ΠΟΛ Θχίστα ἤπ6Β. δ] οὐ 5 
ΡΙ]αΐατο. ᾿η ϑο]οπθ. θυ ΚΕΚ. 

11. κατὰ τὴν μητέρα] Δρατδία, {πὸ 
τηοῖπμου οἵ Ῥδϑυῖο]θβ, νγὰβ 86 ρταπᾶ- 
ἀαπρηίου οἵ Μορδο]θβ, {πΠ6 βοὸη οὗ Α]ο- 
τηφθοη ; (Ηρογοαοῦ. Ν]. 131, 3.) ἀπα {Π6 
ἔατηῖν οἵ {π6 ΑἸοΙτ Ομ 85. τνογὸ ρυ]η- 
ΟἸΡΆΠΥ σΟΠΟοΥπμΘα ἴῃ {Π6 ὑγθδοΠθΓοιι5 
Το οἵ ΟΥὙἹοὴ ἀπ ἢ8 Ῥαυ ΖΔ 8. 
566 Ηεοτοαοίιι, Ν'΄. γο, 2. 71. 

15. τὸ μέρος] “6. ἃΥζ1616. ΠΟΓΘ ΒΘΘΠῚΒ 
πβϑὰ ἢ ἃ ἴδοὶύ τοίθγθπμοθ ἰοὸ {Π6 σο]ὰ- 
ἴἰϊνθ ἴοση τὸ ὅλον, (Ρ]αίο, Ῥῃφάχιιβ, 
Ρ. 261.) οἵ τὸ πᾶν, τὸ σύμπαν. “Τὴ 
κε ΡΑΥ ἢ ἃ8. ΟΡροβρᾶ τὸ “ἐδ ψῃο]6.᾽ 
Ῥόρρὸ ἀϊβαρργονθβ οἵ {Π18, ἀπα ἰηΐθυ- 
ΡΓΘίβ 1 ““ῬΙῸ ταϊᾶἂ ραγίβ,᾽" ““6χ Ῥαγίβ 
δ ρδὶ σοηνθηϊθηΐο." Ι͂ῃὴ ὕνοὸ οὔδποῦ 
ΡΙασο8Β νΠοΙῸ τὸ μέρος Οσοι8, Ϊ. 74, 4. 
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ΕΣ « ’ ΓΝ Ἀ ,ὔ “ ἂν Ἂ Ν 

ἐσται ὁ πόλεμος. ὧν γὰρ δυνατώτατος τῶν καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ 3 
3, Χ , » “ ΄, ΄ 

ἄγων τὴν πολιτείαν ἠναντιοῦτο πάντα τοῖς Λακεδαιμονίοις, 
ν » Ε) « , ΕῚ ᾽ » Ν , “ Ν 

καὶ οὐκ εἴα ὑπείκειν ἀλλ᾽ ἐς τὸν πόλεμον ὡρμα τοὺς 
Ἵ 

᾿Αθηναίους. 
, ᾿ ᾽ ω Ν 

5 ΟΧΧΥΠΙΙ. ᾿Αντεκέλευον δὲ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι τοὺς Λακε- 
, Ἂν » Ν ΄ 7 » ΄ « ον 

δαιμονίους τὸ ἀπὸ ᾿Παινάρου ἀγος ἐλαύνειν. οἱ γὰρ Λακεδαι- 2 
Ξ , » ’ ,ὔ ᾽ “τ Ὁ “- “- 

ΤΙ Αἰμοηΐαηϑ τοίου μόνίοί ἀναστήησαντές ποτε ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ 
ὉΥ ΟΠ ηρ οα {Π6 1,ἃ- ἘΞ , ΄ ᾿Ξ . ΄ 

τὐδαχιοπίαπο ἰο ἅπνο [Ιοσειδῶνος ἀπὸ Ταινάρου τῶν Ἐνλώτων 
ἘΠ ΟῊ α᾽ « ΥΑ ΄ γς ἃ 

καρ ο τν ἈΡαδΝς ἱκέτας ἀπαγαγόντες διέφθειραν: δὶ ὃ δὴ καὶ 
ἔγοπη ΔΙΠΟΠΡ {Π|6Π|- 

, » “-“ ,, Ἂς δ, ᾿ 

ΤΟ βεῖνεθ, ΤῊΘ ουπο οἱ σῴισιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν 
ΤΏΠΑΤΙΙΒ; 8ἃη4 {Π6 } » ΄ 8ιι. Ἢ ᾿ Ἷ Χ ἮΝ 

οὐτδο οἵ Μίηοινα οἱ γενέσθαι ἐν Σπάρτῃ. ἐκέλευον δὲ καὶ τὸ τῆς 3 
1η|806 Βτγαάζθῆῃ Ἠδοιδε. 

ΤῊῖ5 ἸΙαϑὲ Ἰοδᾶβ ὙΠι- 

«γάϊάος ἐο ξἶγο ἀπ δ. σριόνδε. ἐπειδὴ Παυσανίας ὁ Λακεδαιμόνιος τὸ 4 
οοππῦ οὗ {Π6 ἐγθᾶϑοῃ Ε ᾿ ΤΟΝ ΝΝ ἘῸΝ 

πᾶ ἀθα οἱ Ῥαυδα- ΖΓρΩτΤΟΡ μεταπεμφθεὶς ὑπο Σπαρτιατῶν απο 
188. ΄ » “ “ » ς ΄ ἣ᾿ Ν ων τὸ 

1 (28.134) τῆς ἀρχῆς τῆς ἐν ϑλλησποντῳ καὶ κριθεὶς ὑπ᾽ 
Ῥδιβαηΐαβ ἢσϑῦ ΟΟΥΤῸ- 

7 ὔ 3 , τ᾿ ᾿: » ’ Ν 

Χαλκιοίκου αγος ἐλαύνειν αυτους" έἔγένετο δὲ 

αὐτῶν ἀπελύθη μὴ ἀδικεῖν, δημοσίᾳ μὲν οὐκέτι 
Βροπαθα ὙΠ ἐπ6 Κκὶπρ 1.’ Ἵ ἢ μ ἽΝ ἐ τ 

Ε ᾽ ΄ ὦ 7 » ε 

οἵ Ῥοιεία. ἀῆογ πὸ ἐξεπέμῴθη, ἰδίᾳ δὲ αὐτὸς τριήρη λαβὼν Ἕρμι- 
ἰακίηρ οἵ ΒυΖϑηΐιηι. 7 Ψ κ' Ἢ ᾿ δ ΕΝ Ἐ 

(Θμ.. 94.) ονίδα ἄνευ Λακεδαιμονίων ἀφικνεῖται ἐς “Ἐὶλ- 
, ΄- Ἀ ’ ϑῦ δας, Ν «ε ἊΝ “ ΄σ 

λησποντον, τῷ μὲν λογῷ ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ 
Ἀν.» Χ Ν ΄ὔ , Ἅ “ τᾷ 

2οδὲ ἔργῳ τὰ πρὸς βασιλέα πράγματα πράσσειν, ὥσπερ καὶ 

1. ἑαυτοῦ Ὦ. 2. πόλιν Κι. 4. ὑπήκειν Ε᾿. 6. τὸ] οτη. ἃ. ἀπὸ τοῦ 
ταινάρου ἃ. ἄγος---Ταινάρου] οτῃ. ἢ. 8. εἱλώτων ἱκέτας Α.Β.Ο.Ε.α.Η.Κ. 
ΝΝ.6.1.5.}.1. Ηδδοὶς. Ρορρο. (ἀοβι]εσ. Β6κκ. νυ]ρὸ εἱλώτων τοὺς ἱκέτας. 9- διὸ 
ΒΕΚΚ. 11. ἐν τῇ σπάρτῃ α.1,.0.Ρ.6. καὶ] οι. Κ. τ6. μὲν οὖν οὐκέτι ἃ. 
10. τῷ μὲν---πόλεμον] οἴῃ. (Ὁ. 20. 4π0α ν]ΡῸ ροβύ πράγματα Ἰερσὶταγ βουλόμε- 
νος, ἃπίβ τὰ ροπππί (.6.1,..0.Ρ.6.6. οπι. Α.Β.Ε ΕΗ ΚΟΝΟΝ.ς.α.ἔρ. οπι. ΡΟρΡρο. 
ΑΕ] 1εγ. ΒεῈκκ. 

11. 67, 3. ῬΟρρΡο ἱπίογρτοίβ ᾿ξ ““ρτὸ νἱ-ἪἮ ]14π. . Η. 11. 7. Ῥαιβαη. Μεβ- 
““ Τὴ]} ρατία ;᾽ δηᾷ {Π6Γ8 10 νν}}}] Ῥθδγ {πᾶ β6η. 24. οἵ Α}ῃ. 1]. 25. ΝΥ Αϑ5. ποῖ. 
56η86, Ὀαΐ 1Π [Π6 Ργοβθηῦ ραββαρθ 1 Ψ}} ΜΗ. 
ποῖ. 1 4ὁ ποῦ γοῖ {πουθίοσθ 566. ΔΠΥ͂ 20. πράγματα πράσσειν] Πα ᾿ηῆηϊ- 
Ῥοίου ταῦ οἵ δχρ δι ηϊηρ 1 {πῃ {παῤ ἔνα ᾿ποοὰ Ὀδ]οηρβ ἴο ἴπ6 Ῥγθοθαϊηρ 
ὙΠΟ. 15 ρίνθη ἴῃ {Π6 ἢγϑὺ ραγί οἵ {π|8 νυ ἀφικνεῖται. Οὐὐτηράτα ἯἼΠ]. 20, 2. 
ποΐθ. παραδοῦναι τὰς ναῦς ξυμπλέων, πὰ 

το. [)ὴ6 πος ἴρυγϑ τηούτι να. Ῥαιιβαη. οὐποὺ ραββᾶρθδ αποίθα Ὀγ Μαίῃϊο, τ. 
11:25. ΌΚΕΚ. (τ: δ:.555; - 08}}. 660. 8- 

σεισμὸν] ν. ϑυϊάδη τη ἀπέσπασε. 
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τὸ πρῶτον ἐπεχείρησεν, ἐφιέμενος τῆς ᾿Ἑλληνικῆς ἀρχῆς. 

Μὰ εὐεργεσίαν δὲ ἀπὸ τοῦδε ΠΣΟΤΙΝ ἐς βασιλέα 

Οἰγταρ, 75.8.. κατέθετο καὶ τοῦ παντὸς πράγματος ἀρχὴν 

ἐποιήσατο᾽ Βυζώντιον γὰρ ἑλὼν τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ μετὰ 

τὴν ἐκ Κύπρου ἀναχώρησιν (εἶχον δὲ Μῆδοι αὐτὸ καὶ δ 

βασιλέως προσήκοντές τινες καὶ ξυγγενεῖς | οἱ] ἑάλωσαν ἐν 

αὐτῷ) τότε τούτους οὺς ἔλαβεν ἀποπέμπει βασιλεῖ κρύφα 

τῶν ἄλλων ξυμμάχων, τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν αὐτόν. 

δἔπρασσε δὲ ταῦτα μετὰ Τογγύλου τοῦ ᾿Ερετρίεως, ᾧπερ 

) ἐπέτρεψε τό τε Βυζάντιον καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ το 

καὶ ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ" ἐνεγέγραπτο δὲ 

τάδε ἐν αὐτῇ, ὡς ὕστερον ἀνευρέθη. “Παυσανίας ὁ ἡγεμὼν 

ς τῆς Σπάρτης τούσδε τέ σοι χαρίζεσθαι βουλόμενος ἀπο- 

ς πέμπει δορὶ ἑλὼν, καὶ γνώμην ποιοῦμαι, εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ, 

( θυγατέρα τε τὴν σὴν γῆμαι καί σοι Σπάρτην τε καὶ τὴν τ5 

8.ς ἄλλην Ἑλλάδα ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ εἶναι 

ο΄“ ταῦτα πρᾶζαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εἰ οὖν τί σε. τούτων 

( ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα πιστὸν ἐπὶ θάλασσαν δὲ οὗ τὸ 

( λοιπὸν τοὺς λόγους ποιησόμεθα." ΟΧΧΙ͂Χ. τοσαῦτα μὲν 

τπϑέοιο οοθθηνς ἡ γραφὴ ἐδήλου, Ξέρξης δὲ ἥσθη τε τῇ ἐπι-:ς 

Χοτχος. στολῇ καὶ ἀποστέλλει ᾿Αρτάβαζον τὸν Φαρ- 
, » 

νάκου ἐπὶ θάλασσαν, καὶ κελεύει αὐτὸν τήν τὲ Δασκυλῖτιν 

1. ἐνεχείρησεν ΑΙΒΌΒΗΝΟΝ ἢ. Ρορρο. ἐπεχείρισεν Κα. ἑλλήνων ἔ. 4. κατέ- 
θεντο (.. 4: γὰρ) δὲ 1. 5. κύρου Ἐ'. δὲ καὶ μῆδοι Ῥ. ἡ. ἔλαβον Β. 
ο. γοιγίλου ἃς ᾧ. ΟἸΠΪΒΒ8 περ, ἊΝ Ἢ Ὁ. ΤΩ͂Ι α [ΕἸ ἐέρα ς ΡΆΥΡΤΟΣ ΡτΡΥῚ εἰ Ὲ 11. γοίγυλον ἃ.1. 
αὐτῷ φέροντα 1. 12. τάδε ἐν Α.ΟΙΕΕΙα. ΗΝ. Ο. ΟΟ.ς ἢρ.ἢ. Ηδδοὶς. Ῥορρο. 
60ε}1. Βεκκ. Β. οἵ νυ]ρο τάδε καὶ ἐν. εὑρέθη ἴ. ὁ] οἵη. ὦ. 15: τε 
οτη. Ϊ,. χαρίσασθαι 1,.0.. εἴ ππατρ΄. (ἃ : ὈΓ. ΘΠὨΪΠῚ ΟΠ]. 15. τε] οὔ. 5.0 τὴν 
οἵη. (.6... καὶ σοὶ Ἐ. τε] οαα. (.6.1..0. τ6. ποιήεσθαι ο. ποιεῖν ἢ. 
δὴ ς. δοκεῖ ἴ, εἶναι δοκῶ ἃ. εἶναι] οἴῃ. ς.. 17. βουλόμενος Γ΄ σοι Θ.ο. 
20. δὲ] οἵη. Κα.ἃ. τε] οηι. Καὶ. 1,.0.ἃ.ν. τῆς ἐπιστολῆς Ἰὰ. 21. φανάκου ΚΕ, 
22. θαλάσσης 1,.0.". αὐτὸν οπ|. Κ΄. δασκυλίτην [ἃ.1, δασκυλείτην ὈὉ.ἃ.6. 
δασκυλείτιν ». σκυλῖτιν Υ. 

6. οἵ] οὔ τοηάπτη ἰοτίαββο μος ρτο- 'αββ. Τμποναϊάθπη ἤρα 'ἰπ ΠΟΟ, 
ποῖηθη. βε κα. Ὠρα]ιθ 1 8]}}}8. μα δάδπι νορα 18, 

18, θάλασσαν θάλατταν ὅοἸν. ΑὙἸβίορ]. ρϑιηΐηο τ αἱὶ, αἀποίαϊ 6 νϑῦιβεβ ατατῃ- 
ῬΙαΐῦ, 60. αὖ πὰς [Οὐαὶ ΠΟΒΙΟΥ νὴχ ὉΠΠ|01. τηαύϊοῖὶβ ᾿ιβίαι ἢ. αὦ Ποιηοῦ. 1]. κ΄. Ρ. 
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͵ὔ ΄ ͵,ὕ ᾽ ΄ - 

σατραπείαν παραλαβεῖν, Μεγαβάτην ἀπαλλαξαντα ὃς πρό- 
5 Ἂς Ν ,ὔ » ,ὔ » Ἂ 

τερον ἦρχε, καὶ παρὰ [Ι]αυσανίαν ἐς Βυζάντιον ἐπιστολὴν 
ΕἸ Θ » “ ζὸ , ὃ ΄ Ν Χ τὸὃ 

ἀντεπετίθει αὐτῷ ὡς τάχιστα διαπέμψαι καὶ τὴν σφραγῖδα 
5 ὃ ́ σ αν » “ Π , ΧΔ Ν “ 

αἸἼΤΟ εἴξαι, και ἢν τι αὐτῷ αυσανιὰας ταραγγε ") ΖΤέερι τῶν 

κ᾿ , ΕΣ Ν ΄ 
5έαυτοῦ πτρραγμάτων, πράσσειν ὡς αρισταὰ καὶ πιστοτατα. 

ε Ἄ), 2 ΄ ΄ Ἵ » [κέ " ὡς Χ 

ὃ δὲ ἀφικόμενος τὰ τε ἄλλα ἐποίησεν ὥσπερ εἰρῆτο καὶ τὴν 2 
Ν ᾿ » ͵7ὔ Ἁ ΄’΄ 

ἐπιστολὴν διέπεμψεν᾽ ἀντεγέγραπτο δὲ τάδε. “Ὧδε λέγει 
Χ “ “ “ 

“ς βασιλεὺς Ξέρξης Παυσανίᾳ. καὶ τῶν ἀνδρῶν οὕς μοι 
(ς Ἕ ΄ 5 Ἂ Μ ΄σ 7, » ΄ 

πέραν θαλάσσης ἐκ Βυζαντίου ἔσωσας κεῖταί σοι εὐεργεσία 
5» γον Ε ΄ » » ἌΣ ἃς “ ,ὔ “ 

εν Τῳ μετερῳῷ Οοἰκῷ εσαξει αἀναγρᾶατπτος, και τοις λογοις τοις 

ἜΑΘΝς παν ἘΠῚ τ , ΄ὔ Χ χῆῶϑι πα ὦ » ΄ὕ 
ἀπὸ σοῦ ἀρέσκομαι. καί σε μήτε νὺξ μηθ᾽ ἡμέρα ἐπισχέτω 3 
“ » ΄- , κ » «ς σ΄ Χ “- 

“ ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ υὑπισχνῇς μηδε χρυσου 
, , ΄ Ξ , 5 

“ καὶ ἀργύρου δαπάνῃ κεκωλύσθω, μηδὲ στρατιᾶς πλήθει, εἴ 

“ποι δεῖ παραγίγνεσθαι: ἀλλὰ μετ᾽ ᾿Αρταβάζου ἀνδρὸς 
5 ΄σ “ “ἷ ΄- ΄σ Ν Υ ᾽ Ἂν '- 

ἀγαθοῦ, ὃν σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε θαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ 
Ά Χ σ“ ΄ 7 “ἤ 

“τὰ σὰ ὅπῃ κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔξει ἀμφοτέροις. 

ΟΧΧΝΧ, ταῦτα λαβὼν ὃ Παυσανίας τὰ γράμματα. ὧν καὶ γράμματα, 
1. σατραπίαν (.Ἐ.Ρ.}..6.5. 

γέλη Κα. Θ.ν. παραγγέλει ας. 
στολὴν ] οπη. (. 

2. περὶ Μ.Ὁ. 
5. ἑαυτῶν 1. 

ἀντεπεγέγραπτο (ὐ.(.1.1..Μ.Ο. 

4. ἀντεπιτίθει Ἐὶ. 4. παραγ- 
6. ὡς προείρητο 1,.0. ἡ. ἐπι- 

ἀντέγραπτο 68. 9. ἔσωσας 
ΑΙΒΙΟΕΒΉ ΠἜΚΌΝΟΝ. ς 6 .ἢρ.ἢ. Ηδαςοκ. Ρορρο. (ἀοο]]εσ. Βοκκ. Ὁ. οὖ νυ]ρὸ διέ- 
σωσας. 
(Ὁ. α. εἰ σεἴουὶ κείσεται. 
12. πράττειν ἴ. 13. δαπάνη Ἐ.. 
τύ. καὶ ἄριστα] οἵη. Θ. 

8195. Ααά. Ξίθβρῃ. βαρτ. δα οδρ. 20, 2. 
Σὲ ἀρέσκει, ΡῬΓῸ σοὶ, ΑἸΠΟΘΟΙΙΙΠ 6556 δά- 
ποΐαϊ ϑὅ. 0]. Ατὶβίορῃ. Ρ]αΐ. 535»4ω. ἤδη. 
103. ὅ'6Π0]. Γ Πβοον. δα 1. 14γ]]. ότ. εἱ 
(γΙπΊἢ. ἴῃ 1106110 46 1)16]θοῖι5. Ψ1α. 
ΘΡΔΠΠθη. δὰ Ατϊβϑίορῃ. Ρ]αΐ. 252. 
θύυκεκ. 

10. τὴν Δασκυλῖτιν σατραπείαν) 'ΤΠ6 
Βαίγαρυ οὗ 1) δβου] τη ΟσοΟΙηργθ θη θα 
(6 οἰθβ οἵ {πΠ6 ἨΠε]]οβροπῦ, ΒΙΓηγηΐα, 
Δη4 Ῥαρ]ασοηϊα, οχίθπηϊηρ ἃ]οηρ {Π6 
ΒΟΌΙΠΟΥῚ 5Ποτα οὗ {πῸ6 Πε]]εβρομῖ, {ΠῸ 
Ῥτορομίβ, ἀπ4 (ῃ6 Επλιχῖὶπθ. [10 τοῸΚ 115 
ΠΙΑΠῚΘ ἔτ ΠΔ [ΒΟΥ], ἃ ἸΠΟΟΠΒΙαογα- 
Ὀ1]6 ἴον οἢ {Π6 5ῃοτθ οὗ {π6ὸ Ῥυορμοῃίβ, 
ὙΠΘΓΘ [Π6 βαΐγαρ τϑβι θα, δπὰ μαᾶ ἃ 
ΟΑΒ116 ΒΤ Πα ὈΚ ἃ ΡΑΥΚ ΟΥ οἢ886, 
ΒΟ. ἃ8. ΨΨῬΈΓΘ ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΥ ΡΟΒβοββθ ὈῪ 
1π6 Ῥεγβίδῃ σΌνΘΓΠΟΥΒ. 11}15 ννὰ8 {Π8 

κεῖται Α.ΒΙΕΟΝρ. ἢ. οατὰ ἽΠοιη. Μ. ν. ἀεί. Ῥορρο. (ἀοβιεσ. Βεκῖ.. 
10. ἄγραπτος 'Κ. 

εἴπη τ. 
11. καὶ σὲ Ἐ᾿ μήτε ἡμέρα Υ. 

15. θαρρῶν Α.0.1,..0.}.6.᾿ 

ῬΓονΙποα οἵ ψῇ]ο ἢ ῬΠΔΥΠΑΡαΖιιβ τγᾶ8 
Αἰλοσνναγα 5 βαΐταρ. ὅθε Πεγοθοίμβ, {Π1. 
090, 2. Χεποόορβοπ, ΗἨβδ]]θη. 1. 1, 15. 
ϑίγαθο, ΧἼ]. Ρ. όγο. εα. Χγ]αηα. 

9. κεῖταί σοι εὐεργ.] σε Ιάδτη δβὶ ἃς 
81. αἸΧΙββθῦ ; εὐεργέτης ἀναγραφθήσῃ καὶ 
κληθήσῃ ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ. Νάτιῃ απ] 
46 ἤδρο οἵ τϑρῃο Ῥδυβασαμη Ὀ6Π6 τπ- 
ΤΊ δγαηΐ, ᾿᾽Οροσάγγαι 8 115 ἀἸσΘ ΔΗ ΙΓ 
(εὐεργέται (ἀγεροὶ νευΐθγθ) οὖ ΘΟ ΠΟ- 
τηϊηᾶ ΘΟΠ ΟΊ 115. ΓΘΡῚ15. ἸηΓΘγο θα πίῃγ ; τ 
ΠΟΒ 5801 οἵ Ῥγοΐδηὶ βουρίογθβ Ποοθηΐ. 
γιά6 Ηεοτοάοίπμπ,, Υ.. 11. οἵ ἼΠΠ. δ5, 4» 
5. οἵ α. 6. 10. ἔβίμετθ. Ηυυ5. Αὰ δᾶ, 
αι Ὦἢϊς δαποίαῦ Ηπα8. δα. Βυίββοη. 
10. 1. 4ἀ6. ἤδθρῃο. Ῥβγβαγ. ρᾶρ. 932. Ηε- 
τ]ὰ. 1. Αἀνουβασ. 9. εἱ τοῦ. δα ᾿βί μου. 
ΝΙ, τς ὈΌΚΒΕῈ. 
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πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν 
΄ τὲ ͵ὔ ΄-“ Ἅ) ΄σ΄ 

υγπῖοι οἰαιοὰ Ραμα. [[λαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον 
: Χ ]γ, ἃ “- ν ᾿ 7 Ε] 7, » “ ΄ 

ἘΣ οαοδν ΘΝ ἤρτο, καὶ οὐκέτι ἠδύνατο ἐν τῷ καθεστηκότι 
ἱπογραβθᾶ ἴῃ ἢἷπὶ ἐπδὺ 

ἀπτοραπε Βομαγίους τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς τε Μηδικὰς 
ὙΠΟ τον {πὸ Αβἰδ- 

δος Οτοοις το μὰ: ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐζήει, καὶ διὰ τῆς ὅ 
ἐπουηβοῖγ 8. ὈΠΩ͂ΘΥ {Π|6 ΄ ΄ 3. Ν “ ΄ 
ΓΆΡ Θρᾷκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγύ- 

ΒΌΡΓΘΙΔΟΝ οἵ ΑἰΠ6Π5. 
, ΄ ᾽ὔ΄ 

(οι. 95.) πτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικὴν 
, Ν ΄, ᾿ ΄ ἢ 5ῖτι. ἡ πὴ τ Σ 

παρετίθετο, καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ δύνατο, ἀλλ 
" , ϑιος ἃ “ ΄ " δ ΚΣ 

ἔργοις βραχέσι προὐδήλου ἃ τῇ γνώμῃ μειζόνως ἐσέπειτα 
ΕΣ , Ἷ [4 ΟΝ ΄σ τ ὩΣ 2 ΄σ 

ἔμελλε πράξειν. δυσπροσοδόν τε αὑτὸν παρεῖχε, καὶ τῇ ὀργῇ το 
-“ σι ᾽ “-“ » ΄ὔ « 72 “ , Ἷ 

οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι 
΄ὔ , Ν ἣν Ν 9 7 ᾽ “ « 

προσιέναι" διόπερ καὶ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους οὐχ ἥκιστα ἡ 
΄ -- ᾿ , 

ξυμμαχία μετέστη. ΟΧΧΧΙ͂. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθό- 
Γ “ Ἁ “- 

μενοι τὸ τε πρῶτον δι᾿ αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν 
Ἠδ Παδᾶ Ῥϑθὴ σϑοδ]]ρᾶ ὙΦΗ ἜΦΡ ᾿ ΕῊΣ 2 πο 3 

ἐπογοῖοτο Ὁ μι» βο- αὐτὸν, καὶ ἐπειδὴ τῇ Ἑ;ρμιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον τ5 
γογηπηθηΐ ; Ρεΐ ροὶηῦ . 7ὔ 3 ΄ ΠΣ ἐς ᾿Ξ 

σὰς ἀραῖπ πὶ ρναις ἐκπλεύσας οὐ κελευσάντων αὐτῶν τοιαῦτα 
Ἰὰοἶν, ἃπᾶ Ἷ..5 κ δ Ὁ - ΄, " « 

ΚἈΡΆ ΘΗ ν, Ὡμ αὶ οπεῖς ἐῤαίνετο ποιῶν, καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ’ 
ΠΕΪΠρΡ ΠΙ5. ὑΓΒΟΏΔ]6 ἐ 
Μ . 5 , 5 Ν 5 Ν ν Ψ. 

ἐπετίσυιοα, πο στὰς τος ᾿Αθηναίων ἐκπολιορκηθεὶς ἐς μὲν τὴν Σπαρτὴν 
ΟΔ]]οα ἃ βθοοηα {ϊπ|6 

᾿ » , » ᾿ Ν Χ ΄ 

ἀπά μὰΐ απᾶον ἀντι, ΟΥΚ ἐπανεχώρει, ἐς δὲ Κολωνᾶας τὰς Τρῳάδας 
Α.6, 477---Α4607. ε Ν ΄ » ΄ ᾽ σ᾿ Ν 

ἱδρυθεὶς πράσσων ΠΕ ἐσηγγέλλετο αυτοις 7Τρος 20 

1. πρῶτον (.Ὁ.1.1,.0... 2. πλαταιᾶσιν Ἐ. Π.Θ.ρ. Ῥορρο. (611. ΒΕΚΚ. ῥτο- 
Ῥαπίθ ᾿)ικοτο. δ αϊρο, Πλαταιάσιν. μᾶλλον τότε 9.Ὁ.ς.ἴα.ἢ.1. 8. ἐδύνατο Κὶ. 
Βεκκ. καθεστηκότι Δ.Β.ΒΕΚΗ.Κ. Υ. Ρ.ορ. Ρορρο. Θοο]ον. Βεκκ. ΟΟ. εἱ 
Οἴου! καθεστῶτι. 71. Περσικὴν] μηδικὴν Κα... 8. περιετίθετο ἡ. κατέχειν] 
τεύχειν 1. ἐδύνατο Ν΄. Βεκκ. 9. προυδήλου Βεκκ. 11. μηδένα] μὴ ΝΙΝ, 
12. διὸ 6. ἡ] καὶ Καὶ. 14. τότε Υ. αὐτὰ) οἵη. ὁ. ἀνεκαλέσαντο Κ᾿ ΠΩ. 
Ῥορρο, 41] οὖ ἢ Βα] οἱ, “οὐ ἽΠποτη. Μαρβῦ. ᾿η ἀνακαλοῦμαι, απαπηπᾶπη ἴῃ μος 
“ἀπο οοαά. ἀνεκάλεσαν Βαθοαῖ. Ἀθοίθ δαΐθιη Ἰά θη “ Ποτη. οὈβογναΐ οὗ ἀνακαλοῦ- 
“μαι οἵ ἀνακαλῶ 10]. ἀνεκάλεσεν ἢ. 7. ἀπὸ Θ. τ0. ἐχώρει ο.(΄. κωλω- 
νὰς ΝΥ. τρωάδας Β.ΕΝΗ..».ἢ. Ῥορρο. τρωιδας 6. να]ρὸ Τρωϊάδας. 20. ἱδρυν- 
θεὶς Ο([Ἐ5.α.1,.0.Ρ.8... αὐτοῖς μοβί βαρβάρους ροηῖΐ Ρ. πρὸς ΑΙΒΙΒΙΕΝΗ.Κ. 

ΝιΘΟΝ.». ἢ... Ῥορρο. Ηδδοῖ. (ἀο6}1. Βεκκ. (Ὁ.(. οἱ οθίθυϊ ἐς. 

10. δυσπρόσοδόν τε---πάντας] ΤΏοΤηαΒ ΑὙἸΒΙΟΡΗ. 1. ἃ. Αἀ4. ΟἹ. ͵αββ. ἱπῖγ. δὰ 
Μ. χαλεπῶς Ἰοερὶῖ, ΠΟ χαλεπῇ. ᾿Οργὴν Ο(ΔΡ. 140, 1. ΠΌΚΒΗ. 
(ὐαβαι. δα Πιοη. Ηδα]ιο. ΙΝ. 244. ἢϊς 13. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι] Ψ14. Ατὶδίοίε!. 
ΔΟΟΙΡΙΓ ᾿ΓῸ Ἰπρθηϊο ἃς τη] 8, τὸ ἰῇ Ρο]ς. 1]. 14, 20. Μοχ ρᾳΐο Ἰοροπάπτη 
10 1)1οπΥ 81} 1. ἃ. βαρὺς καὶ χαλεπὸς ἀνεκαλέσαντο. 1ΐἴα οοτίο Ἴ Ποϊη. Μαρὶβι. 
ὀργήν. [Ιἴὰ Βῶρο βυιηϊσασ, ΜΙα. ὥομο]. Υαβϑ. Εὖ ἂἀρὰιὰ Ἱπομπηᾶη ἴῃ ἀνακα- 
α(ἱ οα. 122,2. οἵ 140,1. Πυ]τ5 110. Αὐὶ- λοῦμαι, αὶ οἱ τότε Ἰορὶί, αὖ (ὑΔ88. οὐ Οτ. 
δίορ. Ἰλαυῖῦ, 41. δόρΠοο]. ΑἸας. 646. οὐ ΠΟῊ τό, τε. ῦΚΕΕ. 
κα υἱγιιπιηιο οΠ0], πος ποθὴ (ὐαδαι}). ἃ τΟ. τοιαῦτα] " Μα]ίτη τὰ αὐτά. ΠΟΒΕΒΕ. 
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1. 150--ἰ32. 1δῦ 

Ν ΄ Ων » ϑὲῳ 3 » ΄-“ Χ Χ Ἂ 

τοὺς βαρβάρους καὶ οὐκ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τὴν μονὴν ποιούμενος, 
“ ἥ Ν 5 7 ᾽ » Ἂν 7] ΄ « »ὕ 

οὕτω δὴ οὐκέτι ἐπεσχον, ἀλλὰ πέμψαντες κήρυκα οἱ ἐφοροι 
Ἂν ’ Φ “ ΄ ἊΝ Ἕ ᾽ λ Χ 

καὶ σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος μὴ λείπεσθαι, εἰ δὲ μὴ, 
Χ » - Σ ΄’ ͵ « δὲ β λὺ 

πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας προαγορεύειν. 0 δὲ βουλομενος 2 
σ 5 ,ὔ ΄ ΄ 

δὡς ἥκιστα ὕποπτος εἶναι καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν 
Χ Ν ᾽ δ Ἂς ΄ » ΄ Ν ᾽ Χ 

τὴν διαβολὴν ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην. καὶ ἐς μεν 3 
Χ « Ν » ,ὔ Χ “ ΄ς « Ν ΄-“ » ͵ ᾿, Ν 

τὴν εἱρκτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐφόρων (ἔξεστι δὲ 
- "1.7 ν ἿΞ Ρῃ ΕΣ ΄ 

τοῖς ἐφόροις τὸν βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο), ἔπειτα διαπραξά- 
ἰγᾳ 9.4.“ Ν , ε Ἁ ᾽ Ψ, “ 

μενος ὕστερον ἐξῆλθε, καὶ καθίστησιν ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς 
΄σ " Ν Χ ΟΧΧΧΊΙ. καὶ φανερὸν 

Χ φ) 5Ὸλ ΄ ΄“ ΄- ΕΣ 

μὲν εἶχον οὐδὲν οἱ Σπαρτιᾶται σημεῖον, οὔτε 

΄ Ν ερωμν δέν οὕ: 

το βουλομένοις περὶ αὐτὸν ἐλέγχειν. 

Β.Π1 {Πρ τ6 γὰ8 ἃ γδηῦ Ἔν ᾿ Ψ ) Ν ς »" ᾿ ν 

οἵἁ 58 ἰβίβοίουυ ουϊάθποθ Οἱ ἐχθροὶ ΟὐΤΕ ἢ πάσα πολις, οτῷ αν πιστεὺυ- 

ἈΡαϊηβὺ Πίστη ; {11 ΟΠ6 ͵ 3 ἜΞ "ὔ , 

οἱ ἐμο εαυϊοαίοονῃοα σαντες βεβαίως ἐτιμωροῦντο ἀνδρα γένους τε 
Π6 Πδα βιηρ]οΥυ θα ἴῃ ἢϊ5 

δι) 

15 Ῥεγβία, βᾷνο ἱπίογιηδ- 

΄- Ν 7 ΒΕ Ὡς » ΄- ͵ Χ 

του βασι ειἰοῦυ οντὰ Και ἐν τῳ πάαροντι τιμὴν 
ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΙ͂ΘΠΟΘ 

57 7 Ν Χ 7 δ΄ 

ἔχοντα (ΠΠλείσταρχον γὰρ τὸν Λεωνίδου ὄντα 
(ἴοι ἰο {π6 Θρουΐ. , Ν Σ 5 ᾿ ᾿ ᾿ 

βασιλέα καὶ νέον ἔτι ἀνεψιὸς ὧν ἐπετροπευεν)" 
, Ἂ ἊΝ ἴω ΄σ 7 7 

ὑποψίας δὲ πολλὰς παρεῖχε τῇ τε παρανομίᾳ καὶ ζηλώσει 
᾿Ξ ΄ χ νυ ͵, 5 - - ΄ 

τῶν βαρβάρων μὴ ἴσος βούλεσθαι εἰναι τοῖς παροῦσι, τὰ τε 
δ΄ » “ 5 ΄ ΕΥΣ 7 Ε Ἶ; “- 

ἄλλα αὐτοῦ ἀνεσκόπουν, εἴ τί που ἐξζεδεδιῆτητο τῶν καθε- 
’ , τος Ἴτρ ΦΩΝ, Ἂς 7, ’ Ν » 

ζτοστώτων νομίμων, καὶ οτι ἐπι τον τρίποδα ποτε τὸν ἐν Δελ- 

2. ἔπασχον ἘΝ. κήρυκα] οτῃ. (ἃ. 
Β.Ρ.}.4.6. 5. ὡς] οτη. 1,..0.Ρ. 
τὴν σπάρτην Κ. . ἐκπίπτει Υ. 

6. παραβολὴν Ο.ὁ. 
0. αὐτὸν ᾿δῈ Ο. ̓  ᾳ. 

προσαγορεύειν 
ἐνεχώρει Ν. ἐς 

1Ο. περὶ] ΟΠ. 8: 

4. σπαρτιᾶται Υ. 

αὐτὸν Α.Β.Εα.ἪΗ.Ν.6.6.ν5.}... Ηδδοῖς. Ῥορρο. (0611. ΒΕκκ. Ο. οὔ να]!ρὸ αὐτῶν. 
11. οἱ σπαρτιάται οὐδὲν σα. 
τύ. ἐπετρόπευσεν Ἰὼ. 
10. εἴ που τι Κ. ἐξεδεδιαίτητο ΒΕ. 

8. διαπραξάμενος] Ηανὶηρ 56 0164 {Π6 
Ῥυβίηθθβ. ΟὐὈιηράγο Υ. 80. 

ΠῚ τῇ τε παρανομίᾳ] '“Π5. 15. ΠΊΟΓΘ 

Ῥ]ΑΙΗΙν Θχργθββθα ἢ τορατα το ΑἸοὶ- 
Ὀιδαθβ, ΕΝ. 15. 4. τῆς παρανομίας ἐς τὴν 
δίαιταν, Πα 28, 2. τὴν ἐς τὰ ἐπιτηδεύ- 
ματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν. 

τ8. μὴ ἴσος εἶναι τοῖς παροῦσι] “Νοΐ 
“το θ6 οοπίοπί ἢ {Π’πηρ8 ἃ5. {ΠΟῪ 
“γγογθ.᾽ “Τὸ δὲ βοιμϑίῃιπηρ' ρυθαΐίθυ 
“ὙΠαη {Π6 Ῥγθβθηῦ βίαϊθ οἵ {π]ηρ8. Ρετ- 
““ χη. 

οὔτε οἱ ἐχθροὶ] οἴῃ. Α.Β.ἢ. 

17. δὲ] τε (Ὁ. οἵη. 6. 

20. ποτε] τε Β.ρ.ἢ. 

13. τε] ΟΙΠ. 9. 

18. ἴσως Ε΄. τε] οτη. ἃ. 

τὸν] τῶν (Ὁ. 

20. ἐπὶ τὸν τρίποδα τὸν ἐν Δελφοῖς] 
Ηδπο τοῖη, πὸ οὐ νϑύβιιβ σθρθῦ! [)6- 
τηοβίμθη65, κατὰ Νεαίρας, Ρ. 1378. ἈΙΒΚ. 
γοβαβ, α4πὸ8 ατσεθοὶ {ΠΡΟ ἸπβΒουρβθ- 
τιιηΐ, ἀραιὰ Ἰ)ιοάοχιπὶ [.. ΧΙ. 423. Ρ. 
430. ΤΘΡΟΙαΠαΓ : “Ἑλλάδος εὐρυχόρου 
σωτῆρες τόνδ᾽ ἀνέθηκαν, Δουλοσύνης 
στυγερᾶς ῥυσάμενοι πόλιας. ((Ό] νυἱά. 
 οββοιησ. αοττι,. 15 ννὰβ ἃ ροϊάθη 
{ἸΡοῦ, βαρροτίοα Ὀγ ἃ ἤρσιγο οἵ ἃ 856Γ- 
Ροπῦ ἢ (ἢγθο μοα5 τηδθ οὗ ὈγοΏΖ6. 
Οοιηρ. Πεγοαοίῖιμε, [Χ. 81,1. ἢ ΔΝ 65- 
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΄- ἃ ,ὔ Γλνς, ὦ » Ἂν “-“ Ψ ΕἸ ͵ὔ 

φοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οἱ “Ἕλληνες ἀπὸ τῶν Μήδων ἀκροθίνιον, 
’, δ. Ἂς ΤΑ Ν 5 ΄σ ἣν 

ἠξίωσεν ἐπιγράψασθαι αὐτὸς ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τόδε, 

Ἑλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὥλεσε Μήδων, 

Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ᾽ ἀνέθηκε τόδε. 
.ν ἣ 53 » ΄ ΄ » ᾿ψ 5 ᾿ Ὅ) 

τὸ μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐθὺς τότεϑ 
» Ἂς ΄“ Ψ ΄“΄ Ἂν Ψ ’ » Ἂς εὖ , 

ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο, καὶ ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ τὰς πόλεις 
7 ΄ ἣς ΄ ΕΣ ΝΥ Ὁ 

ὅσαι ζυγκαθελοῦσαι τὸν βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάθημα: 
“ ΄ , 3.7 Ἂ ΔΕ πον 5 τν 

τοῦ μέντοι [Ϊαυσανίου ἀδίκημα καὶ τοῦτ᾽ ἐδόκει εἶναι, καὶ 
ΕΣ Ν » Ἕ ’ὔ “ ΄ ΄ 

ἐπειδὴ ἐν τούτῳ καθειστήκει, πολλῷ μᾶλλον παρομοιον 
2 θη 5 ͵ ΄“ Δ) ὃ ᾿, 5 θά δὲτ 

πραχθῆναι ἐφαίνετο τῇ παρούσῃ διανοίᾳ. ἐπυνθάνοντο δειο 
χς » Ἂν “ ΄ ϑν Ἂν Ν ἱπν Ν “ 5 

καὶ ἐς τοὺς Εἵλωτας πράσσειν τι αὑτον, καὶ ἣν δὲ οὕτως 
» ΄ , ᾿ ε κ᾿ ΠΝ. Ν ἢ ΕΝ 
ἐλευθέρωσιν τε γὰρ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν, ἣν 

᾽Ν ν ἊΝ “ ΄, » - ον ῥο-ἢ 

8 ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν ξυγκατεργάσωνται. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς 
» Ν ΄“ ΄ ν᾽ ἴω Ν 7 5» 7ὔ 

οὐδὲ τῶν Εἱλώτων μηνυταῖς τισὶ πιστεύσαντες ἠξίωσαν 
,ὔ , ΄ 5 δον τὴν ͵ὕ ΄“ ὦ φ 

νεώτερον τι ποιεῖν ἐς αὑτὸν, χρώμενοι τῷ τρόπῳ ᾧπερτδ 
“ » ΄- Σ Χ Χ ΄σ 53 Ἂς 5 ᾿ 

εἰώθασιν ἐς σφᾶς αὐτοὺς, μὴ ταχεῖς εἰναι περὶ ἀνδρος 
΄ ΒΩ 5 ΄ , “ 7 

Σπαρτιάτου ἀνευ ἀναμφισβητητων τεκμηρίων βουλεῦσαϊΐ τι 
᾿ ΄ , Χ - ω « ΄ « Υ μ 

ἀνήκεστον, πρίν γε δὴ αὑτοῖς, ὡς λέγεται, Ο μέλλων τὰς 
΄σ Ν Ἂς , - ᾽ Ν 

τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς ᾿Αρτάβαζον κομιεῖν, ἀνὴρ 
᾽ , ΄ Δ » ων Ν ΄ » , 

Αργίλιος, παιδικὰ ποτε ὧν αὐτοῦ καὶ πιστότατος ἐκείνῳ, 30 
. Ἷ 7 ᾿Ξ » ΄ ,, σ » ’ 

μηνυτὴς γίγνεται, δείσας κατὰ ἐνθυμησίν τινα ὅτι οὐδείς πω 
“ Ν ε ΡΝ ΄ ΄ , Ν κε 

τῶν πρὸ εαὐτου ἀγγέλων πάλιν ἀφίκετο, και παραποιηῆσα- 

2. αὐτὸς ἐπιγράψασθαι 6. ἐπιγράψαι αὐτὸς ἴ. ἐλεῖον Ο. 8. ἀρχὸς Β.ν».ἢ. 
6. τούτου (.6. Ἴ. συγκαθελοῦσαι ἴ. ἔστησαν τὸ Βα. ΗΚΙΩΝΟ... 
Α.Ο.1. εὐ νυ]ρο ἐστήσαντο. , 9. ἐπειδὴ Α.ΒΙΕΒΗΚΟΝΟΝ.ς.Ερ.}.1, Ρορρο. 
Αοε]]οσ. Βεκκ. (.(. οἵ σοίουὶ ἐπεί γε δή. παρόμοιον] προοίμιον 6. το. ἐφαί- 
νετο] ἐβούλετο (Π.6. ἐπυνθάνετο ῬΡ. τι. πράσσειν τι αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς εἵλωτας Δ. 
αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς εἵλ. πράσσειν τι ἴ(σ.Ἐ. 13. ξυγκατεργάσονται Ἐὶ. 14. τισὶ] 
οἵη. ἴ.Ὀ. 15. ᾧ οἴηϊδβᾶ περ, α.1,..0.Ρ. τύ. εἰώθεσαν Ὁ. 1. ἀμφισβητή- 
των Τὰ ΚΚ, 20. αὐτῷ [. 22. αὐτοῦ 1,.0Ο. 

ΒΘ] Ὲ ποίο; δηα ΟἸΡΡοπ, “ ΠΘΟ]η6. “ ὨΙΔΒ :᾽ 1. 6. Παν]ηρ' τη 6 ἃ 568] ψν 1 ἢ 
“ δηα ἘᾺ]1,᾽ νο]. 11]. οἰ. 17. Ρ. 22. 6, τνὰβ Ἠδαγ ΟΥ ἤἶκο ἴῃ86 564] οὗ Ῥαιβδηϊδβ. 
8νο. ποῖρ. ὍΠ5. παράσημον ἀργύριον 8 ἸΠΟΠΘΥ͂ 

21. ἐνθύμησιν] ΟὈΒογναῖ Πᾶπο νοσθπλ τ] ἃ [ουροα βίατῃρ, ποῖ {Π:6 σϑὰ] βίδτῃηρ 
6 ΤΗπογαϊς ΡΟ αχ 11. 221. θυ καπ. ὀ ἈἰιΒΟΙΕ, θαῦ οπ6 πϑαν ΟΥ̓ ἐἶκο ᾿Ώ. (ΟΠ ρΡΆΓΘ 

22. παραποιησάμενος σφραγῖδα] “ Παν- ΒΙ]οτηΗο]4, ΟἸοββαγν ἴο Αραϊηθηι. 754. 

ἵπρ σοππίογίοιιοα (ῃς 564] οἵ Ῥαιιβὰ- « 



δα 

ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α. [΄ 133. 157 
ΒΡΑΝΤΑ, Α. Ὁ. 477---467. 

μενος σφραγῖδα, ἵνα ἣν ψευσθῇ τῆς δόξης ἢ καὶ ἐκεῖνός τι 

μεταγράψαι αἰτήσῃ μὴ ἐπιγνῷ, λύει τὰς ἐπιστολὰς, ἐν αἷς 
« ΄ ΄ ἣν» αν - 

ὑπονοῆσας τι τοιοῦτο προσεπεστάλθαι καὶ αὑτον εὗρεν 

ΙΟ νογξδίϊοῃ. 

3 ων , 

εγγέγράμμενον κτεινειν. 

ΒΥ {ΠΡ ᾿Πϑ γι οὐ] 018, 

Π6 {πθὴ ἰοοὶς β8πο- 

τὰᾶτν ; 8 πα ΠΘη Ῥδι- 

ΟΧΧΧΊΙΠΙ. τότε δὲ οἱ ἔφοροι 

δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμματα μᾶλλον μὲν 
5 [4 5 ΄ ΙΝ ’, ΒΩ 

ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βουληθέντες ἐτι γε- 
, Ἢ ῃ » “- ΄ ΄ ».ν 

βατῖδθ. ποας το ππα, γέσθαι αὐτοῦ [Ταυσανίου τι λέγοντος, ἀπὸ 
Δ ηα πὑτρρα πῃ 0 σο0Π- ΄σ Ὁ] 3 7, Φς ς , Εἰ 

ἀπαθ ἴα μἷ5 βοινιοο, Ταρασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ 'Γαίναρον ἱκέτου 
{π6 ἙΡΒΟΥΙ σοηίνρα 

ἴο ΟΥ̓ΘΓΠΘΩΓ {Π6 οοη- 

1. καὶ] οτη. ἔκ. 

οἰχομένου καὶ σκηνησαμένου διπλῆν διαφρά- 

γματι καλύβην, ἐς ἣν τῶν τε ἐφόρων ἐντός 

τι μεταγράψαι Α.Β.Ο.Ε.ΕΚΟ.Η.Κ.1,..0.Ρ.6.ν.ε.ἢρ.ἢ. Ηδδοῖ. 
Ῥορρο. (106}1. μεταγράψαι, ΟΥἸΠΪΞΞ0 τι, 1. μεταγράψαι τι να]σο. 
Α.ΒΙΕΚΕΙΗ.Ν. Ρορρο. (ἀο6}1. Βεκκ. (.(. εὖ σβίθυὶ τοιοῦτον. 

8. τοιοῦτο 

4. τότε ΒΒ. α. 
Η.ΚΟΙῚΝ.Ο.Υ͂.ς.4.}.1. Ηδαςοκ. Ρορρο. (0611. ΒΕκΚκ. Α.Ὁ. εὖ νυ]ρὸ τόδε. δὲ 
ΑΙΕΚΕΙΗ. Κις. 4.1. Ῥορρο. ὅο611]. Βεκκ. Β.0.Ἁ. εὖ νυ]ρὸ δή. οἵη. ΝΙΝ. 

6. βουλευθέντες Α.Β.ΕΗΥ.ς.ρ. 
0. σκηνωσαμένου ἘΣ 

ἐντὸς) οἵη. ΝΟΥ, ροβύ ἔκρυψε Ροπιιηΐ ς.ἵ. 

ἕαντες 6. μὲν] ἂν ρ΄. 
8. οἰχομένου ἱκέτου ἴ. 

. ἀπὸ παρασκευῆς) “ΕτοΙη ἃ ο0η- 
““ ρργίοα ΡΙδη, οἢ ἃ βεΐῖ ραγροβθ." (οπι- 
Ρᾶτθ Ηεσγοαοί. 1. 68, 5. ἐκ λόγου πλα- 
στοῦ. 

1ο. τῶν τε ἐφύρων] Ηδδοκ ἃπᾶ ΡΟρρο 
Πᾶνα ἐποϊοβθα [Π6 Ῥδγο]6 τε ἴῃ Ὀσδοκ- 
εἴβ, 85 ᾿πίτοάποῖησ σΟὨ ΒΟ η Ἰηΐο {Π68 
ψγΠΟ]6 βθηΐθηοθ. Βυῖΐ 10 15 ΒΟΆΤΟΘ]ν σ0η- 
οοῖναῦ]Ὲ {Ππαὶ ὄνον Μϑ. βου] ἄρτθα 
ἴῃ Ἰπβουηρ ἃ ΜΟΓα ὙΠΟ ΟὨΪΥ͂ οΥΘαΐθβ 
ἃ ΑἸ βου] γ, τιΠ]655 10 νΈΓῈ ΤΘΆ]Ὺ σθητι- 
'π6 ; Δη4 [Π6Γ6 ἃ.6 Β6νΘΓΆ] ΟἴΠΘΙ Ρ]Δ 65 
ἴη ῬΠον 1468 ἴῃ νν]οἢ {Π15 βατηθ Ρᾶγ- 
[616 15 θα θΆ}}ν Βαρρουίθα ὈγΥ 8}1} (Π6 
ΜΒ. πὰ γεῦ ἄρρθᾶγβ ρεῦρίθχὶπρ ΟΥ̓ 
Βιρογήμποιιβ. ὅποι ἅτ Ι΄. 85, 3, 7. 8ύ, 
τὴ ΠΟ ΝΕ. τη ό- Ὑ11:.20...1..28..3.. [ἢ 
[86 ρᾶββασθ Ὀδ[ΟΓΘ 5 1 την 6 ΘΧΡ] ΔΙ Πα, 
ΘἸΠοΥ ὈῪ Βαρροβίηρ {Π6 σΟΠΒ ΤΠ ΙΟ]Ο ἢ ἴ0 
6 οοηδιβθα, δηα {Παΐ Δἰ6Υ τῶν τε ἐφό- 
ρων τινὰς ἔκρυψε ᾿ΓΠπονα 65. 5ῃου]α 
Ὦανθ δαα]θα καὶ Παυσανίας ὡς αὐτὸν 
ἦλθεν, τὴν πρόφασιν τῆς ἱκετείας ἐρωτή- 
σων; ἃ τηρῖΠοα οὗ Θχρ]απαίϊοπ. ΡδυΪν 
βιισροεῖθα Ὀν ἃ ΨΥΙΓΘΥ ἰὴ οΠ6 οἵ {Π6 ρε- 
ΤΟΙ͂Ο Δ] νρουκϑ οὗ (ἀθστηδην, νΠοπὶ (ἀΌ]]6Γ 
ααοίαεβ, ΟΥΓ 656 τε βΙ σὩ]Ηθ5 ΠῸ ΤΠΟΓ ἴΠπ8Π 
“Κ 4150, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ,, 1 ΨΨὨΙΟὮ βθηξα δὲ, 
αἴζου 1ῃ6 δγίϊο]ϊα δἀπᾶὰ βυθοίαπίνο, ἔτγο- 
ἉΌΘΗΝΥ ΟὐσυΓβ, ἃπΠα τε 4150 1Π 80ΠῚ6 

5. δεί- 
ἔτι οτη. 1..0.". 

10. τε] {0πο15 ἱπο]αβιῦ ΡΟΡΡο. 

ΟἾΠΟΓ ΡΙαοθβ οἵ ἹΠαον θα μὰ8. [18 
τηδδηϊπρι; (1. ὅ5. τ Ἰ. τὴ, τ. ΝΠ. 20, 
1; ΜΏΘΓΕ 5866 ἴΠ86 ποίθβ.) [{ νοι] {Π6η 
Ὀ6 ΤΠΘΙΘΙΥ ἃ τϑιηπδηΐ οὗ {Π6 Ππ6θα]688 
ν Ύθιασ οἵ Ἰαηστιασα 1η 115. ΘΑΥ]Ὺ βίαίθ, 
ἔτοτὴ ὑΡΏΙΟΠ 1 ρΥδά τ }}]ν ἔγθαβ 1[856] ἃ5 
ΘΘΠΘΓΆ] Οἰν]]]ΖαῖΊΟ ἢ ἃ πα δοί νῦν οὗ τηϊπὰ 
ἸΠΟΓΘΑΒ6 : “1η ΜΨΏΙΟΝ ἢ σοΠοθα]θα τηοσο- 
“ε ρνΘΓ ΒΟΙΠ6 οὗ {Π6 δρῇῃου!." ΓΒ ννὰβ 
ῬΤΟΡΔΡΙΥ {Π6 οΥἹρΊΠΔ] τηθδηϊηρ Οὗ δὲ, ἃ5 
᾿ξ σουϑ! ]Υ τνὰβ οἵ ἀλλὰ, ἃ Τῆηδγ6 ΠοΐϊοΘ 
{πᾶ {πΠ6 5ΡθαΚοσ Πδα βοιηθίμιπρ 658 
ἴο 580, βοῖηθ Δ4αΙΠΟΠΑ] ἴαοΐ οὐ ποπρης 
ἴο σοΙιηπληϊοαίθ. Απα ᾿Ὁ 18. Οη. 1[Π]8 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ {παΐ δὲ ἀπ τε ΔΓΘ ΒΟΙΠΘΕ]ΠΊ68 
τι566 1 {Π6 Δροάο5815 οὗ ἃ βεπΐθηςθ, ἀπ 
ἅ16 δαυϊναϊοηΐ ἴο εἶτα. ὅἕθε Ηουιπᾶπῃ 
οη ΔΊροι, ποίθ 2190. ΠΟΥ Β|ΠΠΡΪΥ 
ΒΙσΠγ, {Παὐ Αἴζου 8}} {Παῦ Πὰ8 Ὀθθὴ βαϊὰ 
ἴῃ 1π6 ῥγοΐαβὶβ βοιηθίηρ' 18. 501} το θ8 
δα 664, ξΟ]]Οννηρ προ [Π6 5ίαϊθιηθηΐ 
αἰγθααν πηαῆθ; ψΨΏΙΟΝ το]αΐοη 15 6οχ- 
ΡΓΘΒβοΘα ἴῃ ΕΘ] 5} Ὀγ {6 τνοσγβ “ ἋΠ6η, 
““ [ἢι158, 50,᾽ δτα. 

[ΟΥ̓ 6 ἰηίεγργοίαϊοη. οἵ τε ἤθυθ 
σίνθη, Ῥορρὸ βαῦβ8, ““Ῥαπθ ἤθιὶ ΠΟ 
““ Ροϊεβί, δ ἔγαβίγα Ιοςὶβ [1. 63. ΝΠ]. 
““. 20. Γα]οϊειγ.᾽ Απα Μτ. Ροῖ]θ, ἴῃ Π]8 
τοοθηῦ δαϊοη οἵ {πΠ6 Αραμπηθιηποη οὗ 

ΒΟ Βγ 8, Βρδα 5. οὗ ἃ τϑίθγθποθ πηδᾶθ 



ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ 

ΒΡΛΗΤΑ. ΑΡοιυΐ Α. 6. Ἐξ ΟἸΣτΩΡ. 78. 3. 
- »χ ᾽ ͵ ὄνον 

τινας ἔκρυψε, καὶ Παυσανίου ὡς αὐτὸν ἐλθόντος καὶ ἐρω- 
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τῶντος τὴν πρόφασιν τῆς ἱκετείας ἤσθοντο πάντα σαφῶς, 

αἰτιωμένου τοῦ ἀνθρώπου τά τε περὶ αὐτοῦ γραφέντα καὶ 

τἄλλ᾽ ἀποφαίνοντος καθ᾽ ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν 

ἐν ταῖς πρὸς βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη ς 

δ᾽ ἐν ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποθανεῖν, κἀκείνου 

αὐτὰ ταῦτα ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ παρόντος οὐκ 
».- “ Ἑ “ , “ 

ἐῶντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος τῆς 

2. τὴν πρόφασιν οτη. ἴ,. 
Βιααρ. διαβάλλοιτο ὦ. 

8, λογίζεσθαι 1,.0. τῆς] οἵη. Ρ, 

το {Π18 Ἰπίογργοίδεοι ἴῃ ἃ Βα βθαπθηΐ 
ποΐθ, ὑῃΠαΐ ἴ 15 “ἃ ρταίμηρ οἵ δΥΓΟΥ 
“ἐς ὭΡΟΠ ΟΥΤΟΥ.᾽ [ Τῇ Ὀδ 80, 8ὯΠ4 1 
νου] νυ] ΠρῚν ΘΧΟΠΔΠΡΘ ΤῊΥ ΘΥΤΟΥ [ῸΓ 
{τατἢ, 161 σου θὰΐ πὰ τ. Βαΐ [Π6 
Ἰοὴρ αἰδββογίαϊ!οηβ οἡ {ῃ8 Ῥδγίϊο]8 τε 
ὙΠΟ Πᾶν Ῥθθη ρίνθη Ὀγ Μτ. Ρεβ1]8 
ἀπα αἰβδο ὈγῪ Μγ. Πομα] άβοῃ ἴῃ ΠἰΒ Νοὺν 
Οταΐν]ιβ, ἀο πο Β66ΠῚ ἴο π|8 (0 Ὀ6 88- 
τἰβίαοίοσυ. Αβ να ὈΘρΊη ἴο δχίθπα οἵ 
Κηον]θασο οἵ {Π6 βθνθῦὰὶ Ἰδηριιαροβ 
ν ΠΟ Πᾶνα 8η Αἰ ηἰΥ το τρεῖς, 1Ὁ 15 
παΐαγαὶ {Ππαΐ τνα 5Βῃου]α ΠΟΡΘ ἴο ἀἸΒΟΟν ΘΓ 
16 οτἱρίη οὗ [Πο86 166 ψψνογᾶβ, νυ] ἢ 
ΜΉΘ η βίπαϊθα 1π οπ6 Ἰαηριαρθ 8]0Π6, 
ΔΥῸ ῬΘΓΓΘΟΟΥ πη] η6]]10 1016. ας {15 
ΟΡ 18 δρί ἴο 1θδα τιἜ οὴ ἴοο υὶοΚ]ν, 
ἀπ ἴο Τηᾶκθ τι8 [ἌΠΟΥ {πᾶΐ ννα ᾶνβ 
ΟἸθαΓΘα πρ οὐν αΠΠΠΟ]1165 ἴθ οαυ]γ. 1 
τπαηκ Μτ. Ἰ)οπα] άβοη τη ἢ [ῸΓ ἢ15. αὖ- 
τοιηρί ἰο Ἰπίστοάμποθ {Π6 Ἰαθουγβ οὗ {Π68 
στοαῦ τηοάθση ΡῬὨ]]ΟΙορΊβῦβ οὗ (ἀθυ ΠΊΔΗΥ͂ 
ἴο 1πΠ6 Κπον]θάρο οἵ ΕηρΊ 5 ΒΟ Π ]Άγ8, 
ἀπ [ῸΓ ΠῚΒ Πανὶηρ [Ο]]Οννοα ἀρ {Π6 
Ρα1ἢ οἡ ΨΒ]Οἢ Μτ. ὄβαρου Πδα ΔἸΓΘΔαΥ 
οηΐογρα, ἀπ Πανίηρ Βἤοννῃ {μαὶ {ῃ6 
ειπαν οἵ Δηοῦς 15 ἃ παύαγα] ἃ ηα τπηοϑὲ 
πη ΡΟγίαπΐ ΘΟ ΡΔΠΪΟη 0 ΟἿΓ δπαν οὗ 
(ὐτθοῖς, Βαϊ 1Π6 ΘΥΓΟΥΒ. οἵ οἰγτηοϊορῪ 
σοπητη 6 ὈΚΥ ΨΘΙῪ ΘΙ ηθηΐ ΠΊΘῚ 1ἢ 
Ρᾶβύ Πϊτη65 το ἃ τϑναηΐ οὗ βιι !ποϊθηΐ 
Καηον]οάρο, Βῃο] ἃ τπὰῖκθ τι8. βιιβρθοῖ 
{πᾶῦ γγὸ ἴ00 Τηδὺ [4]}] ἰηΐο {Π6 βᾷπη8 
ΒΠΆΓΟ, 1 τν}}]6 ν8 ἃΓΘ ΤΟΆΠῪ πα κὶηρ 
ῬΓΌΡΤΘΒΒ, τ᾽ 6 Ὄνουγαΐθ {Ππᾶΐ ῬΙΌΟΡΊΘΒΒ. ἃ8 

σομραγοα νυ] ἢ} νυ Παΐ τουηαῖηβ ἰὼ θ6 δ0- 
ΟΟΙΠ ΡΠ 56, ἀπ {πη κ {πὶ 6 νοΥῪ 

4. αὑτοῦ ΒΕΚΙ. 
7. αὐτὰ ταῦτα Α.Β.ΕΕΉ ΚΟΝΟΝς ΡΠ... Ρορρο. 

(0611. Βεκις. (Ὁ. εὲ νυ]ροὸ αὐτά τε ταῦτα. 

4. οὐδὲ σ.ἢ. π. παραβάλλοιτο 

39 «χη ] τη αὖ ταῦτά τε." ΒΕΚΚΕΕ. 

ΒΔΠΟΙΙΔΤΥ οΟὗἉ [Π6 τηγβίουϊθβ οὗ Ἰδηρτιασθ 
15. ΔΙγθααν οἡ {Π6 ροϊηΐ οἵ θοϊηρ ορεπρά 
ἴο 8. 1 σαπποῦ {Π|π|ς {Παῦ ννα τὸ γεοῖ 
ἴῃ ἃ σοηα!οη ἰο ππαογβίαπα {π6 ῥτο- 
ο688 ὈῪ ὙνΒΙΟἢ Ἰαηρτιασθ νγὰβ [ογιπθα, 1 
ἸπΠ4 6664 1 ΘνῸῚ νγὰ8 [ουπιθα δπα ποῖ τὰ- 
{ΠῸῚ σίνθμ, ἀπ ἰο θχρ]αϊη πὸ παίπτα οἵ 
105. ΨΘΓῪ 51Π}0]6ϑὺ βἱθτηθηΐβι Δπᾶ [1 ἃπὶ 
ααϊΐθ. οογίαϊη {πᾶὶ πὰ μπὰ8 ΒΠΠοτίο 
Ῥθθπ αἰϊοιηρίθα ἴῃ, {Π18 γᾶν, Δ᾽ ΓΠΟιΡῊ 
85. 8}1 Β10 ἢ αἰΐοτηρίβ (0, 1 σοηΐα! 8. 1ἢ 
10 τητος ἢ {Πα 15 να] 0} ]6, ἀπ Ψ}}} αἱὰ 
ΟἿΓ ΓαΓΓΠΘΥ ΤΘβθάσο θα, μα8 γοὺ [α]]6α οὗ 
αὐτζαιηϊηρ' ᾿15. ΟὈ]Θοῖ, Δπ 4 {Πα τε ΤΟΙ] ΠῚ 
88. ΠΡΟ Θο]ν τἰπαἀογϑίοοα πον, ἃ5. ἰδ 
γγὰ8 ΨΨΏΘη {Π|8 νΟ]πη6 ννὰβ ἢγχϑὺ ρὰῦ- 
Ἰι5ῃ6α. 1 {πεγϑίοσθ Ἰθανθ ΠΠΥ ΟΥΘΊ ΠΑ] 
ποΐρ, ποῦ ἃ5 Ὀθιηρ' σΟην ποθ ἐπα 1ὑ 15 
τσ, θυ 5. {πιηκίηρ {Παῦ 16 15. ἃ8 
ΤΠ ΚοΙν ἴο "6 στὶρῆῦ 48 Δῃγ οἵ {π86 αἸδυθης 
ΤΠ ΘΟΥΙ65 {Παῦ Πᾶνα ὈΘΘῚ ΤΠΟΓῈ οΘ] θοσγαίο] Υ 
Δαἀνδπορα ἀραϊηβί 10. : 

5. παραβάλοιτο] “ Ηδᾷ τ᾽βκοα οΥ 
“ Πα 6 4 Πΐμπη ; ΠΔα ΟΔΓΘΙΘΒΒΙΥ 6Π- 
““ ἀαηρογοα Ὠϊπη.᾽ἢ 

προτιμηθείη ἀποθανεῖν] 'ΤΠ6 βομο]αβί 
«πη (ΔΟΟ]ΘΡῸΥ. ἀπαογθίαπα προτιμηθείη 
8 ἸΤΌΠΙΟΔ] : “ΓΠαῦ ἢ, ΠΠ|κ6 80 πη Υ οὗ 
“8. [06]Π]ονν -ϑουναπίβ, που] θ6. ῥτὸ- 
κε ἔρυτϑα τὸ {πὸ ρΆ]]ονν8." Βαΐ 10 Τηᾶγ 
6 τη ουθα ΒἸ ΠΡ] Υ, “ νὰ8 ἱπουρης 46- 
“ς βουσηρ οἵ αραῖ} :᾿Ὁ ἴῃ {Π6 Β6η88 ἴῃ 
ὙΠ Οἢ ἐπιτήδειος 15 τπιϑ6] ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΠ᾿ 8 
ΑὨΑΡαβὶβ, 11. 3, 11. 85. ἈΙσθδαυ γοίογτρα 
ἴο ἴῃ ποίθ οἢ ὅσια, ΟΠ). 71, 7. ἐν ἴσω 
τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων, ““7π8ὲ ΠΠ|κ6 
κε {Π6 τη888 ΟὗὨ 8 ΘΟΠΊΠΊΟΙ Βογνδηΐβ.᾽ἢ 



5 ἷπ {π6 ἐθηρ]6 οἵ Μὶ- 

ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Α. ἱππ πον: 150 

ΒΡΑΗ͂ΤΑ. Αβοιυΐ Α. Ο. 467. ΟἸνΙηρΡ. 78, 9. 

» ’ 4, 5 ΄- « ΄ Ἂ Ν ΩΝ Ἁ 

αναστασεῶς Και ἀξιοῦντος ως τάχιστα πορεύεσθαι Και μὴ τα 

πρασσόύμενα διακωλύειν. ΟΧΧ ΧΤΥ͂. ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς 
Ῥ) ᾿Ὶ » “ ΄ ΒΥ , Ἁ ", 

τι Βριοτὶ ριοοιὰ ΤΌΤΕ μὲν ἀπῆλθον οἱ ἐῴφοροι, βεβαίως δὲ ἡδὴ 
ἴο ἀὐγοϑύ Ῥδιιβδηΐα8, 

Βυΐ ΠΟ ἰδ} 65 ΒὩ ΠΟΙΠΩΓΥ 

πονῶ οἵ {π6Ὸ ΒτῶΖζθη. 9 ἘΣ 

5 ἢ » “ ΄ Ν Ζ, » ω 

εἰδότες ἐν τῇ πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. 

λέγεται δ᾽ αὐτὸν μέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι 
« ΄- διὺν ᾿Ὶ ΄σ » ΄ Χ Ρ 

πον ΞΟ, ὁδῷ, ἐνὸς μὲν τῶν ἐφόρων τὸ προσωπον 
͵ ε Βίαγνρα ἰοὸ αἀθδίῃ. προσιόντος ὡς 53 - Ἐν ΡΣ ἼΞοΣ, 

εἶδε, γνῶναι ἐφ᾽ ᾧ ἐχώρει, 
Ν ὦ. σ ΄, ΄ 

ἄλλου δὲ νεύματι ἀφανεῖ χρησαμένου καὶ δηλώσαντος 
» , ΧΝ Ἂς ΄ ἊΝ ΄“ Ἧ “ ἢ) Ἂς 

εὐνοίᾳ πρὸς τὸ ἱερὸν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ 

1. ὡς] οπι. (.1,.0.6. 
10. προκαταφυγεῖν λέγεται δηλονότι ἦν. Κι. 

τς ἀναστάσεως Ἧς ἱπππηοῦϊίο 81- 

βρθούπτη οϑύ δίθρηαδπο. Μοβ βαρ] οιτη 
εταΐ καθίζεσθαι ἐπὶ τῆς “Ἑστίας. αᾶπαο 
ἈΓΆΤΗ ΓΟ] Π] 6 θα ηΐ, ΒΕΓ Χϑυτιηΐ ; οὕ μος 
εβϑί ἀνάστασιν ἴδλοογα, 410 [66 56Π81 
ΞΌΡΠΟΟΙοΒ. Νοβίογ ἰηἴτα σδρ. 136, 7. ὃ δὲ 
ἀκούσας ᾿ΑΝΙΣΤΗΣΙῚ τε αὐτὸν μετὰ τοῦ 
ἑαυτοῦ υἱέος. 111. 28, 2. ἐπὶ τοὺς βωμοὺς 
--καθίζουσι. Πάχης δ᾽ ᾿ΝΑΣΤΗΣΑΣ 
αὐτοὺς, ὥστε μὴ ἀδικῆσαι, κατατίθεται ἐς 
Τένεδον, οἴ 410]: Καθίζουσιν ἐς τὸ Ἣ- 
ραῖον ἱκέται" ---ὁ δὲ δῆμος ᾿ΑΝΙΣΤΗΣΙΝ 
αὐτούς. ΝΥ Α55. 

4. τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο] ““ΥΕΓΘ 
“ἐ Ῥγθρδυηρ ἴο0 ἀὐγθϑδῦ ΠΙΤῚ ; ὑγῸΓΘ σΌΪΠρΡ' 
“το οῇδοί Ὠϊ5. αὐτεβϑί." ΑΔ νψν 6 }] Κῆονη 
Β6η56 ΟὗὨ {Π6 ἱπηροτγίθος ἴθηβθ, δ ῖη Ηδο- 
τοῦοί. 1. 68, 6. ἐμισθοῦντο παρ᾽ οὐκ ἐκδι- 
δόντος. 

9. τῆς Χαλκιοίκου] ΤῊ ἰοτηρ]6 οὗ Μ|- 
πον οὗ ἴπ6 Βτάζθῃ ἤοιιβθ νὰ ὁΠπ6 οὗ 
{π6 τηοϑὺ αποϊθηΐ αἱ [δοθάξιηομ, 46- 
ΤΊΝΙ 118. ΠΔΤῚΘ ἔγοπ {Π6 ΟἸΓΟΙΙΠ βία ΠΟΘ 
[Πα ΒΟΓΉ {ΠῸ βίαίιιθ οἵ (Π6 σοη 685, ἀπα 
{Π6 σΠΆρ6] ΟΥ̓ ᾿πίθυϊου ρατί οὗ [Π6 [θη ]6 
1 ΨΏΙΟῊ ᾿Ὁ ννὰβ δγθοίθα, γγεσθ οὔ Ὀγαβ8. 
ϑα6 Ῥαιιβδηϊαβ, [Π|. 17, 32. Πθη 1 
15. Β6 14 {πᾶΐ {Π6 Παρ 6] ννὰβ οὔ Ὀγαβ8, 1 
ΤΩΘΔΏΒ ῬΓΟΌΑΌΙΥ πὰ [Π6 νν8}15 νγθῦβ 
᾿ππρ᾽ ΨΊ ῥ]αΐθβ οὐ {πᾶ τηθία], οὐ τὰ- 
{ΠεῚ οὗ Ὀσοῆζθ, κ [Π6 ννα]]5 οὔ τυῃαΐ ἰ5 
(1164 τη6 Υδαβιγν οὗ Αἰτθιβ αἵ Μυ- 
Οθηςθ. [Ι͂πΠ {Π15 Ἰαΐίου. θυ] ηρ ἀγα 511] 
ἴο θ6 Τοπη ῬγοηΖθ ΠΑ118 “ἴῃ {ΠῸ οη- 
κε ἔγάποθ ΔΠΑ 81} ονϑὺ {Ππ6 τνα]}18. οὐ {6 
“Κ ΟΠΑΠΙΠ6Υ ; δῦ ΤΘΡΊΪΑΥ ἀἸβίδηοαβ, ΨΟΥῪ 

τὰ] οπι. Ὁ.6.1,..0.Ὀ" ρ. 

“ 5 Χ Χ Ν ὄν Ὁ ᾽ » 
τοπροκαταφυγεῖν᾽ ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ ἐς οἴκημα οὐ 3 

Ἴ- ἴδε Καὶ. 2. κωλύειν ἴ. 
τὸ] οπῃ. Ρ. 

““ ΒΙΤΟΠΡῚΥ [αβίθποα ἰηΐο {Π6 βίοποϑ. 
ΠΟΥ οοπηβίϑί οἵ εἰρῃίν-οἰσηῦ ρατίβ οὗ 
ΘΟΡΡΘΥ, ἃπα ὕννεϊνα οὗ {{π. δπά, 885. 5. 
ΝΥ. 6611 708] ν οὔβοσνθβ, ““ τητιϑύ Πᾶνο 
““ ΒΟΥνΘΩ 0 ἰαβίθῃ ρ]αίθβ. οὔ {Π6 588 Π16 
“ὁ χγῃρία] [0 {Π6 νν8]} ; ἀπα {Π6 βϑοιπὶηρ' 
““ {Δ0168 οἵ Ὀγάζθη σῃδιη ΠΕ 8 8ΔΠ 6] ὈγΆΖΘη 
“ς {6 ΠΠΡ]68 ΤΠΔΥ Ὀ6. ΘΑΒ}]Υ Θχρ]αϊηθα ὈΥ 
“Κ [815 ΟἸτουτηβίδηοθ," 866 δ᾽. ὟΥ. (6118 
ΑΥ̓ΡΌΪ]ΙΒ, Ρ. 20. 32. 

9:10. τὸ ἱερὸν, τὸ τέμενος 1 'ΤΠ656 τνοΓ8, 
85 Πδδοῖκ ΟὔΌΒΟΥν 65, ΔΓ ΒΟΙΊΘΓΏ65 πιϑοα 
85. ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΙΒ, ὈΟΐΠ ἀΘΠΟΙ] Πρ ΠῸ ΤΠΟΓΒ 
{Πδη ““ στοιιηα σοηβθογαΐθα [ῸΓ {Π6 τννοῦ- 
“ ΒΠ1Ρ οἵ βοπηθ ροα." Ἵπι5 ἴῃ Ηετο- 
ἀούιιβ, Ν]. γ9. [6 στονθ ἡθαϊοαίθα ἴοὸ 
[Π6 ΠδΥῸ ΑΥ̓ΡῸΒ 15 6411664. Ὀν Ὀοίἢ {Π 6868 
ΠΔΠΊ65. ΤΟΥ 8ΓΘ, ΠΟυγ ΘΓ, ΤΟΥ͂Θ ἔτϑ- 
αΘΠΠΥ αἰ Πρι Βη64 ; ἀπα [Π6η τέμε- 
νος ΒΙρῃϊΠεοβΒ. [ῃΠ6 ψΠ01]6 οοπβθογαίθα 
στοιπηα, πο] Ἰηρ ποῦ ΟἾΪΥ σΑΓ 68 
8ΔΠ6 {Π6 βαογθ ρτζόνθ, Ὁ ΒΟΙΠΘΕ]Π165 
4150 ΔΥᾺ Ὁ]6 απ, Ὀγν σγοβθ ργοήμποθ {Π6 
ῬΓΙοδίβ ΨΈΓΘ. τηδὶπίδιηθ, ἀηα [ῃ6 6χ- 
ῬΘη865. οὗ {Π6 ἰθηρ]6 φῥγον θα [ὁγ. 
Οοτηρατο Ηογοαού. [Ν΄. τότ, 4. Ἱερὸν 6χ- 
ΡΥΘ58565 1Π6 βδουρ Ὀι]Π]αηρβ, πο] μα ]ηρ 
ποῦ ΟἿΪΥ {πὸ δοῦμπα] ὕριηρ]θ, ας {16 
ΟἸΟΙΒΙΕΙ ΟΥὙ στοὰ, αἀπα {π6 Παριῥα ΟΠ 5. οἵ 
([Π6 τηϊηϊβίουβ οἵ {π6 σοῦ. (ὑΟΙΏΡΑΓΘ 
Ηεγοαοίπϑ, 11.112,.2. νΏθγο {Π6 ἱρὸν 15 
581 (0 Ὀ6 ἐν τεμένεϊ. Ναὸς, οη΄ [Π6 
ΟἴΠοῚ Παηά, 15 [πα΄ ρματὺ οὗ {π6 ΒυΠ]Π] Δ Ἰηρ8 
ΘΒΡΘΟΙΑΪν ἀδνοίθα το {π6 ΠαὈΙταίοη οὗ 
[Π6 ῬγοβΙαἸηρ αοἰέγ, ἴῃ ὑν ΠΟ ἢ 18 βίαίιιθ 
νϑὰ5. μ] 64, ἃ νυ] 6 Γ6 ᾿ι6 ννὰβ ΒρΡΡοβϑα 



100 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΒΡΑΕΒΤΑ. Αροιυὲ Α. Ὁ. 467. ΟἸντΩΡ. 78. 2. 
΄ Ἂς 9. ὃς τς ἣν 9 ᾿ “ Ἄ" ὃς , ΄ὔ 

μέγα ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθὼν, ἵνα μὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, 
« ΄ὔ 

« ἡσύχαζεν. 
Ν Ἁ “΄“ -“ ᾽ Ἁ ἥν » -" ΄ Ν Ἂ 

μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰκήματος τὸν ὁροῴφον ἀφεῖλον καὶ τας 

΄ Ἀ " ,ὔ ᾿ . ,7ὔ “-“ ᾿ 

οἱ δὲ τὸ παραυτίκα μὲν ὑστέρησαν τῇ διώξει, 

΄ » ", ΄ βὰν Ά ᾽ ῇ " 

θύρας ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν καὶ ἀπολαβόντες εἴσω 

δό θεζόμενοί τε ἐξεπολιόρκησαν λιμῷ ἀπῳκοδόμησαν, προσκαθεζομ ρκὴ ιμῷ. ὃ 
, ΄- ’, [4 οὴ » -“ ’ὔ 

5 καὶ μέλλοντος αὐτοῦ ἀποψύχειν ὥσπερ εἶχεν ἐν τῷ οἰκήματι, 
7, ΄ ΄-“ -“ 7 » 7 

αἰσθόμενοί τε ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα, καὶ 
᾽ Ν ΕῚ ’ “ Ν Ἂν δ 3 ΄, ἣ 5 

6 ἐξαχθεὶς ἀπέθανε παραχρῆμα. καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν ἐς 
ν ͵ - χ , » ΄ », 

τὸν ΚΚαιάδαν, οὗπερ τοὺς κακούργους, ἐμβάλλειν: ἐπειτα 
" ΄ 3 ΄ Ν Ν - ΄ 

Ἰέδοξζε πλησίον που κατορύξαι. ὁ δὲ θεὸς ὁ ἐν Δελφοῖς τόν το 
΄ ο » -“ ΄“ 

τε τάφον ὕστερον ἔχρησε τοῖς Λακεδαιμονίοις μετενεγκεῖν 
-“ » ,ὔ Ν “ σ΄ 5 “ ἰὰ Ν 

οὗπερ ἀπέθανε (καὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ προτεμενίσματι, ὃ 

1. ἐσελθὼν] καταφυγὼν ἃ. ὑπαίθριον ἔ. οτη. α. ταλαιπωροῖτο. ἴ. 
2. ὑστέρισαν ΒΡ. 3. ὅρον ἌΝ Β:Ε: 4. αὐτὸν---εἴσω οτη. ἃ. δ. προ- 

καθεζόμενοί τε ἐπολιόρκησαν δ΄. 6. μέλλον Ἐ. ἀποψυχεῖν (ὐ. ὡς, ΟἸΪΒ8Β8 περ, 
Ὁ εἶχον Α.Β..Εὶ οὔ γρ. α. ἡ. αἰσθόμενοί τε ἐξάγουσιν Δ.Β.Ο.Ε.Ἐ.Η. 
ΚΟΙΝΟΟΝ.». Ηδδοκ. Ρορρο. (6}]. ΒΕκΚΚ. αἰσθόμενοί τι ἐξάγουσιν ἢ. ἃ. εἴ νιρὸ 
αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν. 8. ἐμέλισαν 6.6. 9. καιάδαν Ἀ.Β. ΕΝ ΚΟΥ .Ὁ.ς..6. 
ἔν. Ηδδοκ. Ρορρο. (ἀο6]1. ΒΚ. χαιάδαν ἢ. κεάδαν (Ὁ. Ε', εἴ τε] αὶ. ἐμβάλ- 
λειν] εἰώθασιν ἐμβάλλειν Κ.4. εἰώθεσαν ἐμβάλλειν ΕΗ. ς.ἢ. εἰώθεσαν ἐσβάλλειν 
οοῦγ. ἃ. ἐμβάλλειν εἰώθασιν 1,.0. ἐσβάλλειν εἰώθασιν (.1.". ἐμβάλλειν Β.ρ. 
ἸΠΐΘΥ ΨΘΓΒῚΒ ΡΟΒΙίο 16 εἰώθεισαν, Ὠϊς εἰώθεσαν : νυ]σὸ ἐμβάλλειν εἰώθεσαν. 
ἐμβαλεῖν ΕἸ. εἰώθεσαν οτι. β6ΚΚ. Ρορρο. εὖ (Ἴ06]]. ἴῃ 6. 2. 12. προτε- 
νίσματι Β.. 

ἴο ανν6}}1. ΟἸἾΠΘΙ 51Ή8]16 ναοὶ, πκ [16 Ἰρβιπὰ ἔαϊΐ, φαοα (ὐεθοογιιπὶ 8115 Καί- 
Οἤρ615 ἴῃ [Π6 415]65 οἵ οπιδη σαί ]1ς 
οαϊμοάγαϊβ, ὑνοσθ οὐΐθη γταηρϑα δἀτγοιπα 
1ῃ6 στραΐ ναὸς, ΟΥ̓ ΟΠΟἸ, Δη τ γ6 οἴϊθη 
ἀδαϊοαῖϊοα το οἴποῦ ροάβ. Τπ8 [Π8 
στοαΐ ναὸς αἴ Π)6]Ρ}1 ὈοΙοηρσοα το ΑΡο]- 
Ιο; θὰΐ Μίποενα, ἀπᾶθυ ῃ6 {Π|6 οὗ 
Προναία, ΟΥ̓“ οὐν [ἦν οἵ ἴΠ6 Απίο- 
κε σΠΔρΕ],᾽ Παά ἃ 51η8]}] ναὸς ο1086 ἴο {Π8 
Θηίγαποο οἵ 1{. 

3. ὄροφον) Ατια8ὶ (Ἰοββαπι οχ ποβίγο 
αἀάποις ΡΟ] χ Ν 11. 120. 56 ῬΓῸ ΘἈ]ΆΠῚῚ 
Δα 114 {}}}8 σθηογα ἀρ Ηοτηθγιιπη ἰπνο- 
ηἰΐαγ,. ΥὙΙά, Εὐιβίαι ἢ. Ρ. 1405. Αριυά 
Ποβίγιιμη. 4}}01] ὀροφὴ, Πογοήοίο στέγη 
ΡΪασυῖῦ, ὄροφος ἰναϊ)γ65 ἴῃ Αὐϊβίορῃ. [,γΥ- 
Βἰβίσ, 229ῶ. ὀροφὴ δ'εβρ. 12ιο. Ναυῦ. 
172. Ὗ ΑΒ8. 

6. ἀποψύχειν] Αρη. ϑυϊάαθ. ἢ. ν. 
Ἄν Αβ5. 

8, ἐς τὸν Καιάδαν! Καιάδας εῖνα Κεά- 
δας (πᾶπὶ τυἰγοῆῖιθ πο βου 1) 1ἃ 

ετὸν ΨῈ] Καιετὸς, ἰοοτι5 ΘΓ 5515, ν ΟῚ ἐθΥΥῸ8 
αἰοἰιϊδοοη 5 τρίιγα. Ἐδυ)ιβιποῦϊ τὰρ- 
{πισθθ αὐτὴ ἰγθητπιθηΐθβ Πθυϊηῦ ἴῃ ἀΡΤῸ 
ΤιΑσοηϊοο, βιηῦ 41 [μοράτπιοπα ᾿πα8 
Ὁ Ηοπηοτο (1]. β΄. ν. »81.) καιετάεσσαν " 
(μοι τιῦ να]ρὸ βου] ᾽Γα κητώεσσανῚ αἸοὶ 
βίαϊααηί. ὅθ. ὅτι οἱ ἀπὸ τῶν σεισμῶν 
ῥωχμοὶ (πὲ αἷύ ϑδίγτα) ) καιετοὶ λέγονται. 
γάρ σα θοηθῃ,, 1. 8. Ρ. 3267. Εα. Ραγ. 
οἵ Ἰυυιβίαι ἢ. δα ΗἩοιποι Οαγβ8. δ΄. ν. τ. 
Ηυρβ. [ὴ6ὲ νοὺὸβθ Κεάδας νἱά. Ραι]. 
Προραγτα. Χ1Π. Επιοπααί. τ4. οὐ Μεαγ- 
8511 ΜΊΒΟΘ]αηθα [δοοηϊοα [1]. 7. ΝΥ ΑΒ585. 

12. ἐν τῷ προτεμενίσματι] “6 ἸαίοΓ 
τηθαηΐπρ οὗ [115 ννογᾷ, ἃ8 θχρ! αἰπθᾶ ὈΥῪ 
ΤΥ ΠΘΒΙ 5 Πα {Π|6 ΒΟ ΠΟ] Ἰαβῦ, ἀπ ἃ8 πιϑθα 
ὈγΥ Αραΐμϊαβ, (. 9. Ρ. 207. δα. ΝΊε- 
Ὀ.γ.} ἀρρθασβ ἴο ὕ6 {Παΐ οἵ ἃ ρουῦϊθο 
ΟΥ ψΘΕΟ 16, ἴῃ ὑν]Οἢ 0Π86 ΠΟΙΥ τναΐθῦ 
8 Κορί [ὉΓ ΘνΘΥΥ ΟὯ86 ἴο ψγΆ8} ΟΥ̓ 
ΒΡΙΏΚΙΘ ΒἰτηΒ6} τυ Ἱἢ} ἂβ μ6 οηίοσοα, [ὲ 



ἘΠΟΒΕΡΦΗΣΕΆ ἢ 125. 196. 

ΑΤΗΕΝΒ. Α.6. 467. ΟἸνΡ. 78. 2. 

΄“ “ - « 2, Ε] “ Ὁ 

α στὴηὴλαι ὃ λοῦσι καὶ ως ἀ ος αὑτοις ον τὸ ΤΠ ετρα- ἽΝ Η) “) ἢ 9 ρ 

161 

΄ ΄ Ξ » » ΕΝ ΄σ Ἢ » ΄- ΄ 

γμένον δύο σώματα ἀνθ᾽ ἑνὸς τῇ Χαλκιοίκῳ ἀποδοῦναι. οἱ 8 
Α ΄ ΄ ᾽ ΄ ΄, {. Ε] Ν , 

δὲ ποιησάμενοι χαλκοῦς ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ Παυσανίου 

ΟΧΧΧῦν. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι, 
ΕΣ ᾽ ,, -, ΄σ ἮΝ ,ὔ » ΄, 

5ᾶγος κρίναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐλαύνειν 

» [2 « Ν ΄ “- 

ἀνέθεσαν. ὡς καὶ τοῦ θεοῦ 

» ΄ 

αὐτο. 
-“ ᾿ “ “ 7 , ἧς 

Τοῦ δὲ Μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις 32 
͵, κ Χ . , Ξ Ν τ 

πέμψαντες παρὰ τοὺς ᾿Αθηναίους ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν 
’ὔ , τ - » ΄“- Ν 

ἴηι ἔπο φροοῖς οἵ πὸ Θεμίστοκλέα, ὡς εὕρισκον ἐκ τῶν περὶ [1]αυ- 
ἐγθάϑοι οἵ Ῥαιβδηΐαβ, , » Ν ́ , »“-" “ Ἀτον ΤᾺ . ΄ 
κάραν μας ως σανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν τε τοῖς αὐτοῖς κολά- 
ἴδοι ὙΠοιμηίβίοο!ϑβ : 

γάμῳ ὁ ΄ ᾿ » Ψ», Ν 

ζσθαι αὐτόν. οἱ δὲ πεισθέντες (ἔτυχε γὰρ3 
πα ΤΗποναϊάθ5. τ 65 

{Π|5 

σοπίϊπηθ ἢΪ5 αἰ ΒΤ ΘΒΒΙΟῚ 

» , Ν ἄᾧὮ 7 Ν ἣν ον, 

ΘΡΡον απ ν ἴο ὠστρακισμενος και εχὼῶν δίαιταν μεν εν Αργει, 

5850 85 [0 ΘΠ σθ. (Π8 

ἢπΠΔ8] ἕβέθ οἵ {πα 11π|5- 

ἰτῖοιβ ΡΘΙΒΟΠ. 

15 (135---138.) 

ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην Πελοπόννησον) 

πέμπουσι μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἑτοίμων 
δ“, (ς Ἵ Ὁ "5 Ἵ, “ ὄντων ξυνδιώκειν ἄνδρας οἷς εἴρητο ἄγειν ὅπου 

σ « “ ΄ 

ΟΧΧΧΥ͂Ι. ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισθὸ- 
ὔ » ΄ 5 Ὥ “Δ ᾽ ω 

μενος φεύγει ἐκ μ ΠΠ ἐς Κέρκυραν, ὧν αὑτῶν 

Ἀ ΄, 
αν περιτυχῶσιν. 

ΔῈ {πὸ ἀπηο οἵ Ῥαὰ- ΩΣ δεδιέναι δὲ φασκόντων ΤΠ 
58 ηἾα5᾽ ἀθαῖῃ ἢΘ6. νγᾶβ 

ΔΙΓΘΔΑ͂Υ ΠἸν]πρ ἴῃ ΘΧΙΪΘ 

αὐ Αὐροὸβ; θα θοὶηρσ 

20 ποὺ Ρμιιγϑιθα Ὀν {ΠῸ 1,ἃ- 

ἔχειν αὐτὸν ὥστε Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αθη- 
» “ » 

ναίοις ἀπέχθεσθαι, διακομίζεται ὑπ᾽ αὐτῶν ἐς 

1. ἅγος Εἰ. οἱ Ηἰϊς οἱ Ἰηΐτγα, 6. 125» 1 2. ἀνθ᾽ ἑνὸς ΟΠ1. Ν. Υ: 
λακεδαιμόνιοι (ὐ.(.1,.0.Ὀ.6. 9. τῶν παυσανίου .Θ6. παυσανίου Υ. 

ἢ. οἱ 
10. τε] 

ΟΠ]. 8. τοῖς] οιη. α.1.1,.0.} ς.6. αὐτοὺς α.1.1,..0.Ρ. 
14. ὄντων ἑτοίμων Ν-. 

Ῥ. τὃ. 

αὐτὸν 6. 

τοι ποί [Ὸ]]ονν, Ποινονου, {πα 1ἃ 18 
Αἰννανβ 10 Ὀ6 πιηπογβίοοα οὗ ἃ Ρουίϊοο 
Αἰίδομθα το {Π6 ναὸς ΟΥ̓ ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ ἰοτη- 
ΡΙο, Ῥαΐ, {6 {π6 ῬγΌΡυ θα αὖ ΑἴΠ6Π8, 
1 τῖρῃν: ἢανα [οΥυπηθα ἃ βοτῦ οὗ Ἰοᾶρξ οἵ 
ΘΠίτΆΠΟΘ (0 {Π6 ΨΏΟΪ6 βδογθᾶ στοιμπᾶ, 
ΒΙΠΉΠ]ΔΤ [0 {Π6 σαΐθυναυβ οἵ ΟἿἹΓ 6]0568 δ 
ΘΆΠΒΌασν, ΡΘουθοτοιρῃ, ἕο. Απᾶ {Π15 
ΔΡΡΑΓΘΗΓΥ 15 [Π6 56η86 οὗ προτεμένισμα 
ἴῃ ΤΉ ΠΟΥ 1468 : [ῸΓ ἃ ἀρδα ον τνου]ᾶ 
ῃοῦ ἤᾶνθ Ῥθθπ θαυ ]6α τ] τη {Π6 βαογθά 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ, ΥΟΙ,. 1. 

Τ- ξυνδιώξειν ῸΣ 
φασκόντων κερκυραίων Α.Β.Ε. ΕΓ. Ἢ ΠΝ, Υ.-.ἅ.6. .σ.}... 

(ΟΕ ]1ογ. ΒΈκκ. Ο. δὲ νιροὸ φασκόντων τῶν κερκυραίων. 
20. ἀπέχεσθαι ΕΝ. ἃ. διακομίζεσθαι Β. 

12. μὲν οἴη. ἃ. 
τό. περιτέτμωσιν 

Ρορρο. 
10. ὥστε ἔχειν 

ὅπου] ἔνθα 

ΘΥΟΙΠα, Δ πα το ἢ 1685 ἴῃ {Π6 δοίτια] 
ΘΒ θ]6 οὗ ἃ (θηρ]ο; Ὀπΐ Ὁ τηϊριΐ 
Βᾶν θθθη θυ ἴῃ {Π6 ργθοϊποῖ οἵ [Ππ 
Ἰοάσα οὐ' ρσαίθ- ἤοτιβ6, μιβῦ ο [Π6 Οὐβι 8 
οἵ [Π6 βηΐγαποθ. 

12. ὠστρακισμένος] Τοὺς δοκοῦντας 

ὑπερέχειν δυνάμει διὰ πλοῦτον ἢ πολυ- 
φιλίαν ἤ τινα ἄλλην πολιτικὴν ἰσχὺν, 
ὠστράκιζον καὶ μεθίστασαν ἐκ τῆς πόλεως 
(αἱ δημοκρατούμεναι πόλεις) χρόνους ὡρι- 

σμένους. Ατϊδίοῦ. ῬοΠςο. ΠΠ1. 13,15. 

Μ 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ἘΡΙΕΌΒ. Α.. 6. 406. ΟἸντΩρΡ. 78. 3. 
; ΒΩ Ν ΄ Ν , 

τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρυ. Και διωκόμενος 

1602 

3 οορἀπιποηΐδη ἀπ ΑἸΠ6- 
πίϑη 5ΟνΘΓΠΠΙΘηΐ5, ΠΘ 

Βῖο5 ἴο Οὐτοντα, δὰ 

{πθηοθ ἴο ἐπ Ργοΐθο- 

το οὗἨ Αἀπηοίι8, Κίηρ 

οἵ {πΠ6 Μο]οββίβηβ. 

΄σ Ἕ Ἂ Ἧ φ' 

ὑπὸ τῶν προστεταγμένων κατὰ πύστιν ἢ 
΄ δ ΒΩ Ν 

χωροίη, ἀναγκάζεται κατὰ τι ἄπορον παρὰ 
ἊΝ “ »:) 7 Ε] ΄“- 

"Αδμητον τὸν Μολοσσῶν βασιλέα ὄντα αὐτῷ 
»» , “ ἣν ΔΕ Νὴ » 4 » “ « Ν 

«οὐ φίλον καταλῦσαι. καὶ ὁ μὲν οὐκ ἐτυχεν ἐπιδημῶν, ὁ δὲ 
΄- Ν ε ͵ὕὔ ΄ ' "Ρ ᾽ ΕῚ “-“ Ν 

τῆς γυναικὸς ἱκέτης γενόμενος διδάσκεται ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν 
΄“ ΄ Ἂ 3. ἣν Ἂ ε , Ν , 

οπαῖδα σφῶν λαβὼν καθίζεσθαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν. καὶ ἐλθόντος 
» Ἅ “ χὰ ΤΆ , “ σ 3 Ν᾽ » 

οὐ πολὺ ὕστερον τοῦ ᾿Αδμήτου δηλοῖ τε ὃς ἐστι, καὶ οὐκ 
ΕῚ ΄-“ "5 δ΄ ϑιυχὰ, ᾽ ω » ΄“- 3 ’ὔ ᾽ 

ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ ᾿Αθηναίων δεομένῳ, 
΄ “ Ν Ν Ὰ ἘΠ ἐ9 » , “ 

φεύγοντα τιμωρεῖσθαι καὶ γὰρ ἄν ὑπ ἐκείνου πολλῷ 
’ 5 “ ΄ ΄“΄ “ἤ ΄“ Ν 

ἀσθενέστερος ἐν τῷ παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ 

2. προτεταγμένων 6. ἧ ΑΙΒΙΟΒΕΙΘ.ΗΙΚΟΝΡ ΟΟΥ͂ ς α.6.8.6.}.1. Ηδδοκ. 
Ῥορρο. οε}1]εγ. Βεκκ. συϊ!ρο οἱ. 8. ἀναγκάζεται] οτη. ἡ. 4. τὸν) τῶν 
Κιρ. ἡ. καθέζεσθαι ἃ. τῆς ἑστίας 1,.0.". 9. τι] οπι. 6. αὐτὸς] 
αὐτῷ Ἐ. ἀθηναίων δεομένων 1..0Ὁ. δεομένῳ ἀθηναίων 6. το. καὶ] οὐ ἃ. 
11. ἀσθενέστερον σα. οὑπὶ Ταβᾶπο. ἀσθενέστερος (ἀο6116Γ. ΠΟ γοθαΒ. Μ᾽ α]ρῸ εὐ 
ΒΕΚΚ. ἀσθενεστέρου. ἐν τῷ παρόντι] οτη. ρὑγ. ἃ. 

5. καταλῦσαι] Καταλύειν 18 ῬΓΟΡΕΓΙΥ, 
“το ἀπ4ο σοτηρ]βίεϊν ; 0 βΠΙ88 ἀπαο- 
““ ἴηρ; ΟΥ ἰᾳΚίηρ' ἴ0 ΡΙθο 658. “ΓΠπ8 κατα- 
λύειν ἵππους, “τὸ ἀπᾶο ΟΥ ἴακε ο΄ {Π6 
“ς ἬΟΓΒ6Β. ἔγοιη ἃ οδυταρο.᾿ Ηδποθ ᾿ὐ 
ΒΙσ 68. σθηθγα ΠΥ, “το ραΐ 8η 6πα ἴο, 
κε το βπ βῃ, ἴο ἀδβίγου :᾿ δηα {Πι}8 κατα- 
λύειν ὁδὸν 15, ““ἴο ΗΠΙΒῊ ἃ ἸΟΌΓΠΕΥ :᾽ἢ 
{Παῇ 18, ““ἴο Βῖορ, ΟΥ φοῖὴβ ἴο 8η Παϊΐ :᾽ 
ἀπα πΠ6 βιυθρβίαπίινο ὁδὸν Ὀεϊηρ οἴζθη 
οἸηϊ θα, α5 δου [Π6 β' τη ]αγ νου Ὁ ἀνύειν, 
καταλῦσαι παρὰ "Αδμητον 18 ΠΟ ΠΊΟΓΒ 
[Ὠδη ““ ἴο βῖίορ αὖ π6 μοιιβα οἵ Δαϊηθ- 
κε τὰ ; ἴο Ὀτηρ ΠῚ. ἸΟΌΓηΘΥ ἴ0 8 οπα 
“᾿γ τυγηΐηρ ἴῃ ἴο ἴπ6 Ποιβα οὗ Αὐἀτηο- 
““ τὰ5.᾿ ᾿Αναλύειν ἴῃ {Π6 56η588 οἵ “ α6- 
“ἐ ρῬαγίατο᾽ἢ 15. ἴἀΚθη, 1 Π1ΠΚ, ἔτοπη [Π6 
τιηϊαβίθηϊηρ [Π6 ΓΌΡΘ ΟΥ 6840]6 Ὀγ ψ ΒΙΟἢ 
ΒΠ1Ρ8 ὑγΈγῈ βθοιυγρα ἴο {Π6 5ῇοσθ, ργϑνὶ- 
ΟἸΒΙν το ραςπηρ ἴο 8θα: ““ Νάνθπι 80]- 
κε ψοΓ 1: δηᾷ ἔγοιη [Π18 10 γγὰβ δρρ!!θὰ 
1πα ἸβουτἸπαΐθὶν τὸ ΔΎ Κιπα οἵ ἀδραγ- 
κε [ΓΘ :᾿ἢ 78ὲ 48 ἀναζευγνύναι, Μ ὨΙΟἢ Ρτο- 
ΡΕΙΙ͂ν βρη! ῆθ5, “ [6 Ῥυϊπρ' {Π6 ΠΟΓΒ6Β 
“10 ἃ σδΥτᾶρθ, ῬΓΘΨΊΟΙΒΙΥ ἴο οοιη- 
““ τη ῃοηρ ἃ ἰα Πα ἸΟΌΓΠΘΥ,᾽᾿ 18. ΒΟΙη6- 
{{π|68. ΔΡΡ]Ι6α τὸ ἃ 88ῃ1}0 ροίπρ ἀπο Γ 
Ὑγοῖρ ἢ, ΟΥ̓ σΟΠΊΠΠΘΠΟΙηρ ΠΟΙ νογᾶρθ. 86 
Ηρφτγοάοίιβ, 11. ύο, 3. 

7. καθίζεσθαι ἐπὶ τὴν ἐστίαν)] Ἦος 

ΠΟῚ ογαΐ ἴδπῃ 8δάογο αὐ ξοοσιηι (πὶ ποη- 
ΠῈΠῚ ραΐϊαηὉ) αατη ἄγ γῈ ἐ{{ αγοΐτο νοὶ 
ἰαγαγῖο, αποα δα ἔοοιτη Θχο[Ἱ ΒΟ] τὴ 
γαῖ, ἘΠῚ 118 οββοῦ ἀσυλίας, 14 65, ε616 
ατοϊδ ποίας ο55οί. Νίτη οἵ καθίζεσθαι 
Ἠδβυομῖι5 οχρ]ϊοαῦ προσάπτεσθαι, αγτὶ- 
ῬΈγθ, ἔθπογθ, αὐ 50] απ, αἱ 8 ἃγὰϑ 
σΟΠ αρίοθαηῦ. Ὑιὰ6 Οὐαβαιθοηὶ ΑὩϊπι- 
δάνεγβ. ἴῃ ΠΙοηγβίαπτη ΕΗ Δ] ΙΘΔΓΠΑΒΒΘΆΠῚ, 
1. 8. Ρ. 481. Ησ5. δεγιρίατα ΠΠΤΟΓΊΙΠΩ, 
ααὶϊ Βαροηΐ ἐπὶ τῆς ἑστίας, ἀοἴε πα] μοΐοϑὲ 
αποίοτγϊαίθ Ποηγβ. Ηδ]ῖο. 1. 4. ἱκέτης 
τοῦ ἀνδρὸς γίνεται καθεζόμενος ἐπὶ τῆς 
ἑστίας. Νίατη ν]ἀουὶ ροΐθδέ ἢδθο ΒΟ 6 ἢ 5 
απΐβ οοσ]οβ Πα υϊ586 νοῦθα Τ Ππογ α]α]8. 
Αἀτηδίαχη ᾿πἰπηϊοιιπὶ ἔ]586 “ΓΘ Ἰβίοο]] 
οὔϊατη ΑὙ᾿βυ! 465 βου τοτα. {Π1. Ὁ. 385. 
Ὀυκεκ. 

11. ἀσθενέστερος] {ἀσθενεστέρου νν6γ8 
(π6 σι τϑδαϊηρ, 1Ὁ σου] ΟΠ]Υ 5Ι ΠΥ, 
ἃ5. [6 ϑομο]αβὶ Ἔχρ]αὶηβ ἰδ, “ τΠαΐ Πρ, 
«ς ΠῊρτηἰβίοοθβ, νγὰβ ΠὺΨ 80 τραπορα, 
«ἐ ἃ5 10 θ6 1180]8 ἴο ἸΠΊΌΤΥ ἔγο πὰ ΟΠ6 [Ἀν 
“Ἴ688. Ῥονθυα! ὑπὰπ Αὐἀπιοδίιβ :᾿Ὁ ἴῃ 
ΨΒΙΟΝ σᾶ86. ἐκείνου τητιϑὲ Ὀ6. ρονογπηθα 
Ὅν ἀσθενεστέρου, ““ ΒΥ Οπθ γγθᾶΚοὺ [Πδῃ 
“Πρ, Βα] πᾶν πὸ ἀοιθί τῃαῦ (ΔΌ]]6Γ 
18 τῖσῃῦ ἴῃ τραάίηρ ἀσθενέστερος, ““ἘῸΓ 
“(δι Πρ, “ΤΠοτηἸβίοοϊθβ, ὑνοῦ ἃ ποὺ Τ- 
« ρρῖνθ ΟΥἹ]] ἔτοιη Δαμπηθίιιβ, θη Πα 



πὰρ νυ 

ἘΝΙΨΡΑΆΦΗΝΎΑΙ ἋΣ 127. 109 

ἘΡΙΕΌΞΒ. Α. Οἱ 466. ΟἸνπιρ. 78. 3. 
3 δ δα , ἀν αν ΝΝ τ 3 Ν 

εἶναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι. καὶ ἅμα αὐτὸς 6 
Ἂ » ,ὔ ᾿ Ν ΟΥ̓ 3 ᾽ ἊΝ, ΄“- , Δ ᾽ 

μὲν ἐκείνῳ χρείας τινὸς καὶ οὐκ ἐς τὸ σῶμα σώζεσθαι ἐναν- 
΄-“ ᾿ » ΄ “ἃ » 3. “ ΙΝ ΕῚ Α « ᾽ φΦ Ν 

τιωθῆναι᾽ ἐκεῖνον δ᾽ ἂν, εἰ ἐκδοίη αὐτὸν (εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ 
πε ἢ. ὃ Ἂ» ,ὔ Ἃ ἴω ΄- Ψ ἴω «ε δὲ 

ἐφ᾽ ᾧ διώκεται), σωτηρίας ἂν τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι. ὁ δεῖ 
» ΄ δ ΄ ἈΝ Ν “ «ε “ ον [χέ 

5 ἀκούσας ἀνίστησί τε αὐτὸν μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ υἱέος, (ὥσπερ 
Ν ΕΣ ἌΝ ΕῚ 7 Ν Ἶ, δι ΄ Ἂ" ΄ 

καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαθέζετο, καὶ μέγιστον ἣν ἱκέτευμα τοῦτο,) 
" ᾿- .Ν Ά 3 Ν  ΄“ ΄ ΟΧΧΧΥΊΤΙ. καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ 

3. Ἷ » ΄ Χ » ΄“- » 5 ,ὔ » 

Αθηναίοις ἐλθοῦσι καὶ πολλὰ εἰποῦσιν οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ 
, “ ’, 

Ῥτοτὸ ἶπι πὸ ουίαῖης ἀποστέλλει βουλόμενον ὡς βασιλέα πορευ- ρ 
{Π6 τηθϑ 8 Οἵ Θβοδρὶπρ' - δὲν κ ΠΑΡ. ΄, -- ᾽ 

Οὐδ Αι πε μον θῆναι ἐπὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν πεζῇ ἐς 
Η ᾿ Η δ ἊΝ; » ,' » ΦΡ ΄ ἊΝ 

ΒΟΒΡΗΒΡῚΥ θαζοτίαπια Γύδα»ν τὴν ᾿Αλεξάνδρον. ἐν ἢ ὁλκάδος τυχὼν 2 
ὉΡ Αὐΐδχογχοβ Κίηρ οὗ ᾿ 

Ε ᾽ ΄ » ᾽ ,ὕ ὡς ἐΠΕῚ κ ’ὔ 
Ῥοισῖα. ἀναγομένης ἐπ᾽ ᾿Ιωνίας καὶ ἐπιβὰς καταφέρεται 

“ Ἂς “Α , ἃ ΄ ’ὔ 

χειμῶνι ἐς τὸ ᾿Αθηναίων στρατόπεδον, ὃ ἐπολιόρκει Νάξον. 
3 ᾿, Ἂ ΄ » “-“ Δ. ’ ’ὔ ΄ 

καὶ (ἢν γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν τῇ νηΐ) δείσας φράζει τῷ ναυ- 3 
, σ“ » Ν Ν “Ὁ ΄ Ν » Ν ΄ ΨΌΕΝ 

τ κλήρῳ ὅστις ἐστὶ καὶ δι ἃ φευγει, καὶ εἰ μὴ σώσει αὕτον, 
» » “- κῃ , Ν ΟΣ δ ΕΒ : Χ δὲ » ΄ 

ἔφη ἐρεῖν ὅτι χρήμασι πεισθεὶς αὐτὸν ἀγει" τὴν δὲ ἀσφάλειαν 
“- 7, - , ΄ Ν 7 ΄- ’ὔ 

εἶναι μηδένα ἐκβῆναι ἐκ τῆς νεῶς μέχρι πλοῦς γένηται" πει- 
’ ΤΩΝ “ ΄ Ε] Ἢ Ε , « Ν , 

θομένῳ δ᾽ αὐτῷ χάριν ἀπομνήσεσθαι ἀξίαν. ὁ δὲ ναύκληρος 4 
΄σ ΄ Ν 3 ’ὔ « Ἄ) Ἂν Φ Ἁ -“- 

ποίει τε ταῦυτα Και ἀποσαλευσας ἡμέραν και νυκτὰ ὑπέρ Τοὺυ 

1. καὶ θεμιστοκλῆς ἅμα Α.Β.Β ἢ. ὁ θεμιστοκλῆς ἅμα Εἰ. 2. μὲν ἐν τῷ 

ἀδμήτῳ Εἰ. 4. ἐκδόηι τὸν ἄδμητον αὐτὸν Ἰ΄. καὶ ἐφ᾽ ᾧ οπι. 6. 5- αὐτοῦ 
Κα. παιδὸς ἃ... 7. τοῖς λακεδαιμονίοις Α.Β.Β. ΕΗ ΚΟΝΟΝ. «ἢ ρ.8... Ῥορρο. 
606}1. ΒΕΚΚ. τοῖς τε λακεδαιμονίοις (.(α. εἴ οδίετ]. 8. εἰποῦσι πολλὰ ρ΄. 
ἐνδίδωσιν Θ. δίδωσιν Ὁ. 11. ἀλεξάνδρου τοῦ φιλέλληνος ἐν Εἰ. 12. καὶ] 
ὁπ. Ρ. καὶ ἐπιβὰς οτη. ἃ. 15. ὃς, ΟἸΉΪΒΒΟ τις, 9. καὶ διάφευγοι Εἰ. 
εἰ] οτα. Ρ. σώσοι ἴ. σώσῃ Ἐ. 1. πειθομένου α. 18. ἀπομνήσασθαι ἃ. 
ἀμείνω μνήσασθαι 6. μνημονεύσαντα ἀποδοῦναι Κα. καὶ ἀξίαν Ο. 10. ποιεῖ τε 

Ἐ.6.Η.1.Κ.1,..0.Ρ.8.ρ. Οοίῃεθεν. Ηδδοκ. Ῥορρο. (06}}. Βεκκ. Α.Β.0. οἱ 
σϑίουὶ ποιεῖται. 

“ἐγγὰβ ᾺΥ Ἠΐβ ἸΠΙΘΓΙΟΥ ἴῃ ῬΟΟΓ, πᾶ 
““ ΠΠΔΌΪ6 0 ἀείρπα ΠΙπηβοῖ; ΠΘΓΘαΒ ἃ 
“ Π0Ό]6 παίτιτ 5Βῃου] ἃ Βράᾶγθ ΔΠ ἸΠΕΘΥΊΟΥ 
““ ΘΏΘΙΗΥ͂, ΔΠᾺ ΟΠΙΥ͂ Τανθηρθ 156] ΟἹ 108 
“ 4 .8]5.᾽ 

6. μέγιστον ἢν ἱκέτευμα] Αρυὰ Μο- 
Ἰοββὸβ βο]οθῖ, αὐ Ρ]αΐαγοι. μι ηϊβῖ. 
θυΚκΕπ. (Οὐοηρατα Ἰθίοη. (ὑδββἰ:8, 
ΠΧΥΠῚ. ρΡ. γ78ο. δα. 1μβαποῖαν. ὁ γὰρ 
παῖς λαμπρόν οἱ ἱκέτευμα ἦν. 1 Πᾶνα 
[Ο]οννεα Ῥορρο ἂπὰ (]]6γ ἴῃ οογγθοῖ- 

ἴηρ {π6 βίορρίηρ, ὈΥ Ρυξπρ' [Π6 του 8 
ὥσπερ---τοῦτο, ἴῃ ἃ ῬΑΓΘΠΓΠ6518, ἂπα 
σοηπροίηρ ἀνίστησί τε---καὶ οὐκ ἐκδί- 
δωσιν. ΒΘΚΚΘΟΥ 8150 ἴῃ ΠῚ8. 5Π|816Υ δ]- 
ἤοῃ Πᾶ8 Ρ]δοθα ἃ δοιηπηᾶ ᾿ἰπβίθαα οἵ ἃ 
[}] βίορ αἴΐζου τοῦτο. 

19. ἀποσαλεύσας)] Ἠαρεῦ διϊάαβ. οἱ 
ΞΌΠΟ]. δχβουρβιῦ. ἐπιτηρήσας ΘΧΡΟΠαΠΗΐ 
Ἠδβυοῖ. Εὔγιηοὶ. οἱ ῬΠανουηιβ. (]ο8- 
886, ἀποσαλεύω, αἴποῦεο, νἱὰ. ῬοΟΙ]ΟοΙὴ 
1. τοβ. ᾿θειποβίμθμαβ, ἀποσαλεύειν ἐπ᾽ 

ΜΖ 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΒΙΑ. Α. 6. 466. ΟἸνΙΩΡ. 78. 3. 
» “ ͵ 

δστρατοπέδου ὕστερον ἀφικνεῖται ἐς ᾿Εφεσον. καὶ ὁ Θεμι- 

1604 

΄“ ᾿ 7, " ’ ΄’΄ ΄ 3 ἈΝ 

στοκλῆς ἐκεῖνόν τε ἐθεράπευσε χρημάτων δόσει (ἦλθε γὰρ 
» ΄“ῃ-΄ο "» “ “ Ἄ “ ἤ πεν ΕΒ 

αὐτῷ ὕστερον ἔκ τε ᾿Αθηνῶν παρὰ τῶν φίλων καὶ ἐξ ᾿Αργους 
 ΧῚ ΄ Ν Ν “ ΄ “ Ν ἵν 

ἃ ὑπεξέκειτο), καὶ μετὰ τῶν κατω [ἱΪερσῶν τινὸς πορευθεὶς 

ἄνω ἐσπέμπει γράμματα ὡς βασιλέα ᾿Αρταξέρξην τὸν 5 
7, 5 " ᾽ «ς π᾿ ἘΝ 

6 Ξέρξου νεωστὶ βασιλεύοντα. ἐδήλου δ᾽ ἡ γραφὴ ὅτι “ Θεμι- 
“ ἂν Ν ΑΝ, Ά ΄σ « ΄ 

ἐς στοκλῆς ἥκω παρὰ σὲ, ὃς κακὰ μὲν πλεῖστα ᾿ Ελλήνων 
« 53 “ ᾽ ΄ς Ν ᾽ὕ 

“ εἴργασμαι τὸν ὑμέτερον οἶκον, ὅσον χρόνον τὸν σὸν πατέρα 
ἔξ 3 ΄ » Ν ΒΥ μὲ μ λὺ δ᾽ 4 ᾿ὴ ΄, 5» θὰ 

ἐπιόντα ἐμοὶ ἀνάγκῃ ἡμυνόμην, πολυ ὃ ετι πλείω ἀγαθα, 
« » Ν » “ » - “ ἣ » ἃς 3 “ Ἂ 5 5 ’ὔ 

ἐπειδὴ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοὶ, ἐκείνῳ δὲ ἐν ἐπικινδύνῳ 
ςς ’,΄ « 5 Ἂς 5 ΄ ΄ » , 5» . 5᾽ 

Ἰ“ πάλιν ἡ ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο. καὶ μοι εὐεργεσία ὀφείλεται, 
΄“ "» ΄“- » , 

(γράψας τὴν ἐκ Σαλαμῖνος προάγγελσιν τῆς ἀναχωρήσεως, 

5. ὡς σ. πρὸς Ο(α.1,.0.Ρ.6. 4. ὕστερον αὐτῷ Κα. 4. ὑπερεξέκειτο Κα. 
Α.Β.Ε. εὐ νυ]ροὸ εἰς. Ῥορρο ἕέςξ. 
ΒΚ. β8ι:16 1ηἴτὰ Ι΄. 5ο, 4. Ἑ. οἵ ΝΠ]. ρ, 4. Ο.ὔ 

0. δέ τι 6.1..0.ὕ ι 

12. γράψαντι Ω. τὴν ἐκ Α.ΒΙΚΕΝΗ Κ͵ν.«.ρ. Ρορρο. (ο6|!}. 
ἑλλήνων] οἵη. Ὁ. 
11. ἐγένετο α.ο. 
Βεκκ. Ο.α. οὐ νυῖϊρο τήν τε ἐκ. 

τῶν ἑλλήνων Κα. 

ἀγκύρᾳ. Ἰιοᾶον. ΧΧ. Τὰς ἀγκύρας ἀ- 
φέντες, ὡς ἂν δυσὶ σταδίοις ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀποσαλεύειν. ΔΌΞΟΙαΓΘ, τ} ποβίοσ, Ατσὶ- 
βίοι. ΗΙἰβῖ. Απ. εὖ 10, εἱ )1οη. ΗἢΔ]:- 
οάτη. ΨΠἼ]. 37. ὅϑ1π}}16 αα]ά, εἴ δά πος 
ΘΧΘΙΡΙ απ ἔθοὶϊῦ ἀρὰ Αρρίαη. Οἷν. Γ΄, 
Ρ. τη. Ἀεθα]αβ. ΝΥ αββ. Ἀ4α. δίβθρῃ. 
'ΓΏοβασγ. Οὐγη. ΝΟΡΟΒ νϑγεῦ: ργοσιί αὖ 
ἐπδμία ἔπ δαΐϊο παῦϑην ἐδηιὶΐ ἔπ, απ οΟΥ 5. 
ποα ἴῃ (Ἰοββ. Θχροηϊταγ ἀπιοῦθο, ἴοτ- 
[5518 κατ᾽ ἔλλειψιν αϊούιιη 6ϑῖ, ῬΓῸ 
ἀπιοῦθο α ροτίι. 0 ΚΈΚ. 

12. τὴν ἐκ Σαλαμῖνος προάγγελσιν 
κιτ.λ.] [Ὁ βθϑθίηβ δἰτηοδῦ πο πο θῖνα }]8 
{ΠαὉ αἰτοῦ (Π6 Ἔνθηΐ οἵ {Π6 ᾿)»α[{16 οἵ δ8- 
ἸΠη15, ἀηα 06. ΡΌὈ]1ς ΠΟΠΟΙΓΒ. ραϊα ἴο 
“ΓΒ ΘιἸβίοοθβ [0 1Π6 ΔΡ}}1γ ν]ο ἢ ἢδ 
μα ἀἰβραγθα ἴῃ οἰβοίηρ τ, ἢ6. οου]ὰ 
5811] νϑηΐαγθ ἴο ῃ]θΔ ἃ5. ἃ τηοτὶϊῦ ἢ 
τπΠ6 Ῥογβίδη Κιπρ (Π6 βθοῦθῖ τηθββᾶρθ 
ὙΠ] ἢ ἢ6 Πα βθηΐ ἴο Χουχοβ, δοηπαϊηῦ- 
᾿πηρ Ὠϊπ νν1}} (η6 Ἰηϊοη θα τοίγραϊ οὗ 
τΠ6 ατοοκ ἤδοι. (ὅθ ΗἩρθγοάοίιβ, Υ1Π1. 
5.) ΑἈπᾶ 1ἴ βῃουἹὰ θὲ οὐδβοινϑά, {παΐ 
᾿ΓΠοτηἸβίοοϊθβ ἴῃ ἢΪ5. Ἰθί θυ Βρθαῖκ5. οἵ ἢΪ8 
ΒΟΓΨΙΟΘ5 ἴ0 1Π6 Κιηρ ἃ8 οοῃπβιδίηρ ἰὴ 
[νου πρ 8 γοίτοαϊ, νῆθη ἢ οοι]ὰ 
Βοῦνθ ἢϊτη ψ]ποϊὺ σογίαϊη σαϊῃ 10 ἢ] π|- 
561. [0 Πιὰ5 {Ππογοίογο βθοιηθα ἴο πη ποῖ 
ἸπηΡγΟθ Ὁ]. {παὶ 16 ὑνογβ τὴν---ἀναχω- 

ἀρταξέρξην ἃ. ἀρτοξέρξην Α.Β.0.Β..ὉῚ 
6. βασιλεύσαντα ἢ. ῃ. σοὶ 

1ο. δὲ ἐπὶ κινδύνῳ κα. 

ρήσεως, 8|1Ππ48 ἴο [Π| νναγηϊηρ' ἴο τΤοίγθαΐ 
νου ἀοἰαν, νυ] Οἢ ΓΕ πο πη]δίοοὶθς βοηΐ 
ἴο Χεγχοβ αἴϊοι. {πΠ6 "ατ16, (Ηεγοιοί. 
ΨΠΠ. ττὸο.). Αἰ ποῖιρ ἢ, ἀοοογαϊην τὸ Η6- 
τοποΐιιβ, ὕπαῦ πιδδβαρα ννὰ8 βθηΐ ποῖ 
ἔγοιη ϑϑδ]αιηῖβ, θαΐ ἔτοιη ἀπάσγοβ. “δι- 
ΟΥ̓ Ι465, μοννονοσ, πιὰν ἤᾶνα οἰ ποὺ Πα 
ΒΟΙΩΘ »ΤΓΌΙΠΑΒ [ῸΓ βίαθπρ {Πᾶΐ ᾿ζ ννὰβ8 
Βθηΐ ἔγο ΠῚ ΘΑ] Δ ΠΊ15, ΟΥ̓ ᾿ξ την πᾶν ὕδθη 
8Δῃ ον θυ βιρ ἢ, τη Δ} πα ]ηρ' ΠΟΙ θη} ν τὸ 
1Π6 ἰταηβαοίοη. Απὰ τὴν προάγγελσιν 
τῆς ἀναχωρήσεως, “ ΕἸ5 νναγηϊην Ὠ]ΠῈ 
“ς το τοίγϑαϊ,᾽ νου ἔθη σϑϑϑηι 8 188 
ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟῚ ναῦς περιήγγελλον,  ππογα. 
11. 85. “ΤΥ βοηΐ τοὰπα ἃ γϑα αἰ Β! 0 ἢ 
κε [0Υ 581ρ5.᾽ Υοὐ 1 15 [Δ]1Γ ἴο τῃηθηίοη, 
{πΠαῷ 1ῃ ἴΠ6 βθοοῃμα πιθβϑαρα βϑηῦ ὈΥ 
“ μοι Ἰβίοοϊοβ ἴο Χοῦχθβ, ἴῃ νΏ]Οἢ Π6 
δανιβοα Πἰτῃ ἴο τοίγραϊ, ἢ 15 βαϊ]4, θνθῇ 
αἰτοῦ τπ6 Ὀαΐ16 οἵ δϑαϊαμηβ, τὸ ἤν βθηΐ 
[Π6 ΨΘΙΥ͂ ΒᾶΠη6 ΤΠΘΒΒΘΏΡΘΙ νΠοπὶ ἢ6 Παα 
ΘΠ Ρ]ΟΥ θα ἢ Πὶβ [ΟΥΠΠΘΙ {γθδ ΓΟ ιΒ 
τηθϑβᾶρθ Ὀθίογ 16 Ὀα.116, ἃ5 1{ Ὠ18 ἀ6- 
νούϊοη ἴο [π6 Κἰηρ᾽ 8 σαι δα ποῖ θθθῃ 
ΤΟ Πἀογθα τΠΟΓ6 βιιβριοίοιβ Ὀγ {Π6 σοβαὶῦ 
οἵ τ1π6 Ῥαΐη16. Ηδ ππᾶν πϑγθίοσθ μάν 
ἈΡΡΘαΪθα ἴὸ {πᾶ ἢγβί πηθββᾶρθ ἃ8 ἃ 
Ριοοῦ οἵ μὶ8. ΠΟΙ ν ονθὴ 80Π16 ΥὙΘΔΓΒ 
Ἰαΐθυ. 

1Ο 
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ΑΒΊΑ. Α. Ο. 466. 
- ἈΝ ΄ ΄σ' Ὰ ΄- Ἂ 7 ΕῚ 

καὶ τὴν τῶν γεφυρῶν, ἣν ψευδῶς προσεποιήσατο, τοτε δὲ 

ἹΕ τ 79: 

ΟἸΝΤΩΡ. 78. 8. 

’ ΄σ 7 ΄ Ν ΄- 

αὑτὸν οὐ διάλυσιν) “ καὶ νῦν ἔχων σε μεγάλα ἀγαθὰ δρᾶσαι 
,, ᾽ν ΄- Υ͂ ὴ Ἅ ᾿᾽ 

( πάρειμι, διωκόμενος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν σὴν 
7ὔ Ἂ, Ἃ, 5 ’ - 

“ φιλίαν. βούλομαι δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν αὐτὸς σοι περὶ ὧν 8 

5" ἥκω δηλῶσαι. 

Ἠὸ αἷἴδ5 ἴῃ οχῖθ, αἰτοῦ 

Τϑοοϊνηρ {Π6 τηοβί 11- 

ῬΘΓΆΙ ἐγθαίμηθηῦ {τώ ΠῚ 

Αὐΐδχουχθθ. Ηἴ5 ὁδδ- 

ΓδΟΐοΓ, 

᾿ Χ Ἂς 

ιοδὲ μετὰ τὸν 

1. τὴν] ΟΤη. Κ΄. τότε] τε Κ᾿. Ε', 
σοι (6. 8. πάρειμι] παρὰ μήδων 4.1. 
Η.Υ.«.σ.ἢ. (ἀο6}]. ΒΕΚΚ. ἐκέλευ[σ]ε Ρορρο. Α. εἵ νυ]ρὸ ἐκέλευσε. 

προσεποιεῖτο Ϊ. 

τῳ ᾿Ν Ἢ ΄ 
ΟΧΧΧΥΠΙ. βασιλεὺς δὲ, ὡς λέγεται, 

» “ ΄΄ ΄ 

ἐθαύμασέ τε αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, καὶ {ἐκέλευε 
- -“ εἰὸ τ ϑννϑ “ ΄ ἃ 5. εχᾷ “ 

ποιεῖν οὕτως. ὁ δ᾽ ἐν τῷ χρόνῳ ὃν ἐπέσχε τῆς 3 
3 7 ΄ 

Περσίδος γλώσσης ὅσα ἠδύνατο κατενόησε 
΄ ἊΝ “ ͵ Ἷ 

καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῆς χώρας" ἀφικόμενος 
» Χ , ϑικαν , ν ὦ 
ἐνιαυτὸν γιγνεται παρ᾽ αὐτῷ μέγας και οσὸος 

2. οὐ] οπι. 4. ἔχω Ὁ. 
6. ἐκέλευε Α.Β.0.Ὲ.. Ε΄ 

η. τῆς περ- 
5. ὡς] οπη. 1. 

σίδος Δ.Β.Β.ΕΚΟΟΚΟΝ.ς.4.6.ἢσ. ἢ. Ῥορρο. (611. ΒΕΚΙκ. νυ]ροὸ τῆς τε περσίδος. 
δ. γλώττης 1,.0."Ρ. 

Ι. τὴν τῶν γεφυρῶν---οὐ διάλυσιν] 
ΤΗπον 65. οὗ 6]185. ΘΧΘΙΊΡ]Ο 811} 5Ὲ0 08 
ῬΑ ου]απὶ ποραῦναπη ργθροπαπί βαὃ- 
βίαπίϊνβ. δὶς ἡ οὐ περιτείχισις, απο 
6 ΤΒθον 46 (111. 95: 2.) δἀξοττ Εἰ βίαι. 
84 Ηοιηοσγ. 1]. α΄. Ρ. 111. ΡῥΓῸ τὸ ἀτεί- 
χιστον, αὖ 116 ἀἸοῖ. Βπγβ. Τππογα. Ν'. 
50, 4. ἡ οὐκ ἐξουσία τῆς ἀγωνίσεως, απο 
Ξ [0]. Θχροηϊῦ τὸ μὴ ἐξεῖναι ἀγωνίζεσθαι. 
(Ααα. Ν. 25, 2. τὴν---οὐκ ἀπόδοσιν.) Ἐ 

Ἐυτιριά. ΗἸρΡΡΟ]. ν. τού. οὐκ ἀπόδειξις. 
Ηδφς εὖ ρίπγα Ὠυ]τ5. ρΌΠΘΥΙΒ δαποίασαηξ 
ΘΟΔΠσΟΥ δα (ὐαΐ1}}]. ὐαττη. ΧΥ. ν. 82. 
(ὐαβαῦθοη. δα Πιοηνβ. Ηα]ις. Χ. 6ύρ. 
εἰ Ηρησ. ϑίθρῃ. δα (ὐοτ!πίῃ. ας Π)1Δ]θςεῦ. 
Ἅτί. ΧΙ, Ὁυκ. 

6. Τἐκέλευε 1 ΤῊΙΒ 15. [π6 τϑδαϊηρ οὗ 
{π6 Ὀεβθὶ Μ 55. ψ βοὴ ΒΟ ΚΟΥ τοϑίογθά, 
Δ ΜΟῚ (ΔΌΙ]ΟΓ Πδ5 τείδιπθα : ΠΟΥ 
Βανθ 1 νϑπίμπγοα ἰο το]θοῦ 1, θθοατιβθ τγ8 
σαηποΐῖ Ὀ6 ἐογίαϊη {πα΄ τιον 61465 ΠΟΥ ΘΓ 
πϑο {π6 Ἰπηρογΐθοῖ ἴθηβθ ΟΆΓΕΙ ΒΒ, 
ΜΡ ΏογΘ ἢἰβ. ΟἹ ΘΘΠΘΙΆΙ ῥγδοῖοθ, ἀπά 
ἴΠ6 σοηδβίαπε 56 οἵ βι βθαπιθηΐ τυτ] ΓΕ, 
νου] τραῦϊγο {Π6 δουὶβδί. Ὑδῦ 1 Πᾶνβ 
τηδυ θα {Π6 τνογὰ 5 ΒΌΒΡΙοου8, Ὀδοδτιθ6 
1ῃ6 ΘΧδΙΏ}]65 οὐ οἵ Πετοαοίιβ οἵ [Π6 
ΔΠοροα τιδξα οὔ [ῃη6 ἱπιρογίθες ἴου {Π6 
δουῖβύ 40 ποῦ ἃρρηὶ])ν ποσθ. ἼΠπουο (Ηογοά. 
ΨΠΙ. ὅτ, 1.) [6 βεθῆθ 15 Ὀγουρῃῖΐ ἴοτ- 
γα ἸΠ 85 ΠἸΝΟΙΥ ἃ ΠΆΠΠΟΥ ἃ5 ῬΟΒΒΙ0]6, 
ΔΠη6 {πὸ Ἰἱπηροτίοος ἴθηβθ νν}}} οἰ πο εἰσ- 
Πἰΐγ, “Ὀερᾶη ἴο 40 80 πα 50, οὐ, 85 1 

ἐδύνατο ν. ΒεκΚ. το. δὲ] οτῃ. Ρ. τὸν ] ΟἸη. 6. 

[Π6 τθϑθυ Πδα {Π6 τυ 16 ΡΙοῖτιτθ ργθβοηΐ 
ἴο Π15. τη]πη], 10 ΤΠΔΥ ΒΙρτν, “ΤΠΘΓΘ νγὰ8 
“ς ΑἸ] πίτιβ οὐ ουηρ Ὠτη ἴο Π6 581- 
““Ἰρηΐ, ὅς." Απα {Π6 581η6 Τηδύ θ6 
Βαϊ οὗ Δποίμου ρᾶββᾶρθ ἴῃ Ηρτγοαοίμ, 
ΨΠ]Ι. βδ, το γα ἐκέλευε, ΟΟΟΌΓΤΙΠρ᾽ 1Π 
{Π6 τϑρογΐ οὗ ἃ σοηνθυβαίοη Ὀθίννθεῃ 
Εσυ Ια 65 ἀπα “ ΠοτηἸβίος]θβ, Β66ΠῈ8 ἴο 
ΤΘΒΘΙΠὈ]6 {Π6 πιξ8 οἵ [η6 ᾿ηβηϊᾶνο τηοοῦ 
ἸΠ ΒΙΠΊΠΑΥ ΟἸΓΟΙΙηΒίΆΠοο5 ἴῃ [μΔ[Π: 
“τη συ ὈΙΔ 65 ἸΌθογο,᾽ ὅσο. Βιϊΐ 
ἴῃ ΤΠπον αἸάθ5, νου {Π6 βέν] 15 [Πα 
οὗ {Π6 ρῥ]αϊποδί παγγαῖϊνθ, νυιπουΐ ΔΠΥ 
{Ὠ]πρ’ οὗ ἃ ἀγδιηδί!ς ΟΥ᾽ ΠΝ ΙῪ ΟΠΑΓΔΟΐθυ, 
ἐκέλευε Ἰηδίθαα οἵ ἐκέλευσε σου] 6 
110{16 6156 {Π8π δη ἈΌΒΟ]αΐθ ΒΟ]ΘΟΙ8Π1. 

8, ὅσα ἠδύνατο] “15. 5΄τη 016 βίαΐο- 
τηρηΐῖ, ΨΏΘη οοπίταβίθα ἢ [Π6 6ὁχ- 
ἀρρογαίοη οὗ (ὉΥΠΟ] 8. ΝΈΡΟΞΒ, ΒΕΓΥ65 
ΔΟΤΏΙΓΔΌΙΥ ἴο 5ῃενν [π6 αἰβδσθποθ θ6- 
{νθοπ ἃ 56 Π510]6 τηδη γνῆο Ἰονϑα {γαΐῃ, 
ΔηΔ [ῃ6 ΟΘΆΓΟ]ο85 [Ὸ]]Υ οἵ ἴπαῦ πιοβῖ 
γΟΥ 1655 οἶαβ οὗ νυ υιῖουβ, ἴῃ6. βϑοοπε 
απ {Πἰγὰ ταῦθ Πβίουϊδηβ οἵ τθθοθ ἀπ 
Ἀοιηθ. ὙΠαον 468. βαγβ, “{παῦ 1Π6- 
“ς τῃϊβίοοϊοβ Ἰθασηΐ δ5 τηποῇ οἵ {Π6 Ρεῖ- 
“ς βἸαη ἰαηστιαρθ ἃ5 Π6 οου]Ἱαᾶ ; (ἵ- 
Π6Ι5. ΝΌΡΟΒ [6118 τι8, {πεῖ ἢ6 θδοδπηθ 
80. Ρογίθοῦν τηδβδίοσ οὗ 1, ““αἂὖ τηλ]ῖο 
““ ρριπιηοαϊιιβ αἸσαίττ ἀρτια τορθτη νυθᾶ 
“ς ἔροῖββθ, απδτη ἢἰ μοΐθγαπί 48] ἴῃ Ρετ- 
““ 5146 οσαηΐ παῖ]. 
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ΑΒΙΑ. Α. Ὁ. 466. ΟἸνπιρ. 78. 4. 

οὐδείς πω Ἑλλήνων διά τε τὴν προὐπάρχουσαν ἀξίωσιν καὶ 

τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, ἣν ὑπετίθει αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα 

1600 

ε -- κα Χ Χ , ΕῚ Χ 
8δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν διδοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι. ἢν γὰρ ὃ 

΄“ “ Ἂ ’ὔ 5 Χ ᾿ὰ ιςς 

Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ 
’ » » Ἀ ΄ « 74 ὕ γι Η 

διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ετερου ἄξιος θαυμάσαι" 5 
᾽ ͵ Ν ’, ἃς 2, θὰ » βν ψΨΙᾺς ἡδὲ ΕΖ 

οἰκείᾳ γὰρ ξυνέσει, καὶ οὔτε προμαθὼν ἐς αὑτὴν οὐδὲν οὔτ 
᾽ ; Ν κα “ ἄν ΄ - ΄ 
ἐπιμαθὼν, τῶν τε παραχρῆμα δι’ ἐλαχίστης βουλῆς κρα- 

΄ι ΄ ΔΑ ΄ ΄- 

τιστος γνώμων, καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενη- 
3, » Ψ ς τὰ Ν Ν “ Ε Ν 

«σομένου ἄριστος εἰκαστῆης. καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι, καὶ 
᾽ - ὩΣ Ἃ; 5. ͵ “- ε “ » 
ἐξηγήσασθαι οἷός τε; ὧν δὲ ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἱκανῶς οὐκ το 

᾿ ὔ , ΕΣ Ἃ ω Μ“τῚ ΄“ ΕἸ -“ ΒΩ 

ἀπήλλακτο. τὸ τε ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ ετι 
, ΄ Ν Χ ΄ » “ ᾽ὔ Ἀ ΄ 

ὁπροεώρα μάλιστα. καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, φύσεως μὲν δυνάμει 

1. πω] τῶν Κ. Ἑλληνων---τοῦ ] οἵη. δ΄. τε] οπι. (.6. 2. ἐπετίθει ς. 
ἘΣ ἐς--προμαθὼν] οπῃ. 1,.0. αὐτὸν 1.6. 
10, 8. δ. γνώμην 6. 
μένου] ΠΠΔΤΡῸ ἃ... 
11. τὸ ἄμεινον καὶ τὸ χεῖρον (ἰο. 

9. ἔχει Ο.Κ.Ρ. 

2. τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα---δουλώσειν] 
“ΠῊὴ6 Βορα ψ ἢ ταβρθοῦ ἴο Οὐὑτθθοθ 
““ νὨϊοἢ Π6 ΠΕ οἷἵ ἴο Ὠ]Ππι, ΠΆΠΊΘΙΥ, 
““ [Πα Π6 νου θη} Ὁ]6 ΠπῚ ἴο σΟΠ ΑΘΓ 
“αἰ, Δουλώσειν, 56}]. αὐτὸ, τὸ “Ἑλλη- 
νικὸν, 15 ΔΘ ἀ6α ἃ5 δὴ θχρ!αηδίιοη οὗ [Π8 
γγοτ5 τοῦ “Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα. (ὐΟἸΏΡΔΓΘ 
ΙΝ. 125, 1. ὅπερ φιλεῖ μεγάλα στρατό- 
πεδα ἀσαφῶς ἐκπληγνυσθαι. 

9. καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι κ. τ. λ.] 
“ὙΥΠαὐ {π]ηρ8 ἢ6 τννὰβ ῬγΔΟΙΟΔ]]Υ νουβθα 
““Ἴῃ, ἴῃ6. βαῖὴηθ Π6 ννὰβ γ06}] 4016 ἴο Θοοη- 
“ἀποῖ το {Π6ῚΓ Ιδδὰ8 : 8ΔΠη6 δυθὴ ΨΏΘΓΒΘ 
“(6 τηδίου νὰ οἂδ οἵ ΙΒ ον οχ- 
“ Ῥθυθησθ, Π6 νγὰβ ποῦ ὉΠ4Ὁ]6 0 ἔΌυτα 
“ἃ Βυβηοϊεης Ἰααρτηθηΐ οἵ 11. [1 
Βῃοι] ἃ Ὀ6. τοπηθιη γα (Παΐ τὸ κρῖναι, 
ΟΥ 1Π6 σΟΙΠΠΊΟΠ 56η86 Ἰπαρτηθηΐ νυν] ἢ 
ΤΠΘ ΤΠΔΥ Ρᾶ55 ΠΡΟῚ Β.]6οῖβ γν ΠΟ ἢ ἃΓΘ 
ποῖ νἹΓΠη ΤΠ ΙΓ οννῃ ΡΘΟΙΠΑΥ βύπιαν ΟΥ 
ῬΟΒβθββίοῃ, ννὰβ οηβίδ Εν ἀἰβπρ τ θη 
τηοηρ ἴῃ6 (ἀγθοῖκβ ἔτοτὴ {Παΐ δα] Κπον»- 
Ἰοεάσο, νυν ῃοίμου {ΠΘογθῦϊ ἃ] ΟΥΓ Ῥγδοί]6 8], 
ὙΠ] ἢ ΘΠΔΌ]68 τηθὴ ποῖ ΟὨΪγ το Ἰπᾶρο οἵ 
τΠπησβ θη ἄοπο, θὰ τὸ ἀο {Π6πὴ 
{Ποτηβοῖνεβ. ὅθε 1]. 40,3. Ν]. 320.1. δῃὰ 
ΑὙ βίου θ᾽ Β Ῥο]ῖο8, ΠΠ1.. 7. δα, Οχίοτγα. 
Απὰ οἡ {Π|8 ῥα ποῖρ]6 ἴΠ6 ΡΘορ]6 αἱ 
Ἰασσθ νογο σοηβιἀογρα σοτηροίοπί Ἰπᾶρο8 
οἵ τῆ οοπάιος οἵ {πεῖν τηὰρ᾽δίγαΐοβ, 

καὶ τῶν] τῶν δὲ (Ἰο. 
ἡ. τῶν μὲν παρόντων (Ἰἴο. «ἃ Ατο. 

μενόντων Ἰ. τοῦ γενησο- 
το. εἴη, κρῖναι] ἐπικρῖναι )ἸΟΠΥ 5185. 

12. μάλιστα] οπι. 1)]ΟΠΥ8. 

{πουρν {Ππδν τϊρῖξς θ6 νοῦν τππῆξ το θ6 
τη ΡΊΒύΓαΐθ8 {Πϑπβοῖνοβ. ΤῊὴδ ΘΧρυθββίοη 
μετὰ χεῖρας ὈΘΙΟΠρ 8 ἈΡΡΆΓΘΠΙΥ ἴο [Π6 
ΟΥΘῚΠΔ] ΒΙσηἸβοαίοη οὗἩ μετὰ, γνἘ]Ο} 15 
Ἑοπηθοίθα νν ἢ μέσος, πιθαϊιι8, ἀμ ἃ νυν ἸΓἢ 
{Π6 (ἀϑυτηδη μέ, ηνέτοῖ, ἀπὰ 6 ἘΠΡΊ 5. 
ηυϊα, ηυϊαιαϊθ. [118 Βα βθαιιθηῖ ΤΩΘΔΠΪηρ; 
οἵ “ αἴξεγ᾽ ἤἥοννβ τοπ {Π6 ποίϊοῃ οἵ ὁη6 
τπϊηρ οὶπηρ᾽ [ἈΚοὴ τ] Δποίπου, θϑϊηρ' 
σοΟΠηροίθα ψἹἢ 1, αἰἰδοῃρα το ᾿ΐ, απὰ 
θηοθ 1] ον ηρ 16. Μετὰ χεῖρας ἔχοι 
ΒΘΘΙΏΒ ἴο ΔΠΒΨΘΙ [0 οἷα ΕΠρ]]5 οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠ, ““ν»ηδίθνι. ἢ6 Ὠᾶρρθπθα ἴο 
“ ἤδνθ Οἢ. ΠῚ5 Π8Π48 :᾽ 1. 6. ψν Παΐβοθνευ 
ἢϊ8 παπβ γγοῖθ δβηραρθ ἴῃ. ᾿Εξηγή- 
σασθαι 15, ““1οὁ πᾶν ὑπ οἢϊοῦ σοπαιϊιοῖ 
ΚΟΥ αἸτθοίοη οἵ ἃ {Ππ]ηρ ; 10 ὈτΊηρ' 1 το 
“15 Ι5θ6.᾽ ΟὐΟτΏρατο Υ. 60, 2. 

12. φύσεως μὲν δυνάμει κ. τ. Δ. “Τὴ 
“ἃ ΜΌΓΓΑ, ΜΠ Παίαγαὶ ῬΟνΘΓΒ {Ππ|8 
“ἢ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΓγ, ἀπ δοαυ το ἸθαγΠ] Πρ 
“ΛΠ π8. βοδηΐν, ἢ6. ννὰ8 οὗ ἃ}} τηθὴ {Π6 
“ χῃοϑῦ θχςθ]]θηῦ ἴῃ (ούθυ ] ΠἸηρ ΟὉ ἃ 
““ χῃορτηθη 8 ΠΟίϊοΘ υνηαῦ ννὰβ ἤιηρ (0 
“ἢ)6. ἀοη6." Ηἰδ8 ν]βάοηη ννὰ8. 80 11{0|6 
[Π6 σϑβα] οἵ βύπαν, {πᾶὶ βάθη Θπιου- 
ΒοΠοΙο5. αἸα ποῖ βοΥΡΙΘχ ἢΪπΠ|, ἃ8. {ΠῸΥῪ 
νου] {Πποδ6 νΠὸ Ὀοὶηρ δἀοοιβίομηθα τὸ 
{γιιδῦ ν ΠΟ]]Ὺ [0 10 ἀγ6. σα] οἢ αὖ Οη68 
ἴο ἀοὺῦ υυλπουΐ 10. 
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ΑΒΙΑ. Α.6. 465, 4. ΟἸΣταρ. 78. 4. 79.1. 
᾿ὕ ,ὕ ΄ὕ ἈΝ - » ΄, Ἀ 

μελέτης δὲ βραχύτητι κράτιστος δὴ οὗτος αὐτοσχεδιάζειν τὰ 

107 

δέοντα ἐγένετο. νοσήσας δὲ τελευτᾷ τὸν βίον" λέγουσι δέ] 
Ὁ ΄ ’ ΕῚ ΄ νον » ὔ Γ᾽ 

τινες και ἐκουσιον φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτὸν, ἀδύνατον νομι- 

μνημειον μὲν 8 

ἦν αὐτοῦ ἐν Μ ᾳ ἐστὶ τῇ ᾿Ασιανῇ ἐν τῇ ἀγορᾷ᾽ δοὺν αὐτοὺυ εν αγνησιᾳ ἐστι τῇ ᾿) ἢ ἄἀγορς 

53 » ’ὔ φσῳὰ  Ν « ᾽ὔ 

σαντα εἶναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπέσχετο. 

᾽ὔ Ν Ἄ “ ΄ ΄ ’ὔ » “ 

ταύτης γὰρ ἦρχε τῆς χώρας, δόντος βασιλέως αὐτῷ Μαγνη- 
Ν 3, ἃ ΄ ΄, ΄΄ “ 

σίαν μὲν ἄρτον, ἢ προσέφερε πεντήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνι- 
᾿ς ΄ ᾿ 5 ».κ 7 κ , Ξ- 

αυτοῦ, Λάμψακον δὲ οἶνον (ἐδόκει γὰρ πολυοινότατον τῶν 

τότε εἶναι), Μυοῦντα δὲ ὄψον. τὰ δὲ ὀστᾶ φασὶ κομισθῆναι 9 

2. δέοντα] ὄντα α. 

μὲν 4. διδόντος Α. 
τατον 6. 

4. μνημεῖον] ῬῖὸῸ μνῆμα ἃρποβοῖζξ 
Ῥο]υχ [Χ. τ5. τὸ μπὶς ρθοῦ]αγθ. {Ππ4 
Ράββιτη ἀρπα [)επηοβίῃ. Χοπορἢ. Ραιβδη. 
ῬΙαίάτοἢ. οἵ ᾿ρβυσηπιθῦ Ἡγοσούπῃ ΝΠ]. 
1067, 2. 41 δ μνημήϊον Ῥ͵Ὸ ΤΗΘΠΊΟΙ]Δ]1 
Ροβυῖ 11. τ). Ν᾽ α55. 

6. Μαγνησίαν μὲν ἄρτον κ. τ. λ.1 [Ι͂ὴ 
[Π8 5Δ1η6 ΠΙΔΠΠΘΙ νγῈ γτϑδῇ ἴῃ Ηογοαοίπβ, 
1: οδ, τ. οὗ ἃ εἰΐν ἴη Εργρί ρΊνοη ΑἸνναν5 
ἴο {Π6 Τεϊρσ]Πρ θη οἵ Ρευβία [0 510- 
ΡῬΙΓΥ ΠΟΙ ψ ἢ ΒΠ068:; ΟὗὨ [Ὁ νΠ]αρ 68 
ΠΘΔΓ ΒΑΌν]οη ἀενοίθα [0 {Π6 τηδῖη- 
ἴθῃϑηςθ οὗ [Π6 βαίγαρ᾽ 5 ποιιπᾶβ8; 1. 102; 5. 
οὗ ΒοΠη6 ψΊΠ]αρθ5 σίνθη [0 Ῥαγυβαίβ, [Π6 
τηοίΠοΓ οὗ Ατΐαχθγχθβ ΜΏΘΠΊΟΗ, ἴο Ρτο- 
γί ΠῈΡ ψῈ ἢ [Π6 Ἰανν6}5 ΟΣ ΠΟΥ στα] : 
(Χοποόορῆοη Απᾶραβ. 1. 4, 9.) ἀπᾶ οἵ 
ΟὔΠοΥΒ ΒΟ ἢ τνεσο ἴ0 ργονιθ [Π6 απθ 6 
ΜΙ ΠΟΥ ν ]], δηα νυ [Π6 Βα νο γα] οὐ Γ 
ΔΙᾺΙΟ]65 οἵ Ποὺ ἄγθββ, (Ρ]αΐο, ΑἸο Ια. 1. 
6. 40. Ρ. 122.) ἴπ 811 [π686 οᾶβθβ 1 
ΤηΘ8η5 {Παᾶΐ {Π6 ἸΔΠα ἴαχ, ΟΥ̓ ΤΑΙ ΠΟΥ τοηΐ, 
ὙνΒ]Οἢ τνὰβ αἰνναυβ ραϊα ἴο {Π6 Δ ϑο]τΐθ 
ΤΠΟΠΔΓΟΙΒ οὗ {πΠ6 Εαβί, δἂ5. 8ἅἃπ δοκηον- 
Ἰεαστηθηΐ τῃαῇ [η6 ρῥγορουίυ οἵ 8}} {Π68 
5011 ννᾶὰβ {ῃεῖγβ, δΔηα νΏ]Οἢ δηηομππηίοα 
ΘΘΠΟΓΆΠΥ το {Π6 ἰοπίἢ ρατί οἵ {πὸ ρτο- 
ἄπισθ, Ῥαῦ βοπιθίϊπηθβ, ἃ8. 'πΠ ργνρί, 
((ἀβπ 6515 χ]νἹ]. 24. 26.) ἴο 1π6 ΗΠ ρατγί, 
Ὑγὰ8 σίνθῃ ὈΥ {Ππ6 Κιηρ' ἴο “ Ποιηϊβίοο]ε8, 
ἴο {Π6 466, ἃπα ἴο [Π6 βαῖγαρ, ππῸ6Γ 
1Π6 Ὁ1]|6 οὗ ἔχ ΠΙΒῃϊηρ' {[Π6 πῇ τυ Ί ἢ σογίϑ] ἢ 
ΔΥΓΟΪ65. οἵ {Π6]ΓῚ βία ΠΒῃπηθηῖ. ἴῃ 
ατεθοθ δηα [{Ὰ]Υ 411] σοησιογθα Ἰαπᾶ, 
ἃ Πα ρΘΠΟΓΆΪΥ 811] Ἰαηα τ Ώ]Οἢ Πα ποῖ 
Ῥεθὴ αἰνϊάθα οαξ διηοηρδί {Π6 οἰ Ζθηβ 

3. θανατῳ ῬτῸ φαρμάκῳ α. 
ν 

. ἄρτου 1. οἷ τηοχ οἴνου εἴ ὄψου. ρ 

5. οὖν] οτη. ἃ. 6. γὰρ] 

8. τῶν τότε πολυοινό- 

οἵ [Π68 5βίαίβ ὈΥ ἃ τϑρι]δ ΔΒΒΙΡΉ ΠΊΘΗΐ, 
γγὰ8. δοοοιηΐθα ΠδΙΟΠΑΙ ΡΓΟΡΕΥ, ἀπά 
[Πς ΠΟΙΩΘΓΒ οὗ 10 Ὀεϊηρ ἰΘπαηΐβ, δηα ποῖ 
ΡΓΟΡΓΙΙΘίΟΥΒ, ΥΘΡΊ]ΑΥΥ μα], ΟΥ Ἀ ΨΈΕΓΘ 
Ῥοιπμα Ὀγ ἰανν ἴο Ρᾶύ, {Π6ῚΓ {Π|π68 ἴο 
1π6 σονθυῃτηθηί. [6 βίαίθπηθηΐβ ἴῃ 
{Π18 ποΐβ βανθ Ῥθθὴ οδ]θοίβα ἴο Ὀγ {Π8 
νΥοσ, 1 Ὀο ον Μγ. Γοηρ, ψΠῸ το- 
νιουνθα {Π6 ἢγϑὶ νοϊτπηθ οἵ {Π6 ἔΟΥΤΊΟΓ 
δαϊοπ ἴῃ {πΠ6 Τουτγπαὶ οἵ ἘΠ πισδ Ίοη, 
Νο. 11. 1 Ῥεῖῖθνα ποννονοσ {πᾶΐ {ΠῸΥ 
ΔΓΕ 1 δΔοσογήδποθ ψ] νπμαῦ ΝΙΊΘΌΌΙΓ 
Πμὰ5 β81 ἴῃ 8 στθαῦ μαρία οα [Π6 
Βοιηδη Αρτδηδη 1αννβ, ΔΠα 1 80, 1 σδη- 
ποῦ θαΐ ΠΟΠΒΙ ΘΙ ΔΗΥ͂ ἀδἴθποθ οἵ ποῖα 
88 ΒΡ ΟΙΒ. 

8. πΠΡ τὰ Ηϊπο ε᾽8 δα βεύνι]οβ 
ἀϊοΐαπη, Ὦ παῖδες, ἀπολώμεθα ἂν, εἰ μὴ 
ἀπολώμεθα 1. ἀπολώλειμεν, Ρ]αΐάτοῃ. Ρ. 
428. ΝΥ Α55. 

9. ὄψον) Βτοδα δηᾶ ψῖπθ Ὀδϊπρ ςο0η- 
ΒΙθθγθα {Ππ6 τηδῖὶη Βαρροτίβ οἵ Πυμηδη 
Ἰ1ἴδ, 811 δ! 0Π8] τίϊοϊθβ οὗ ἔοοα, 56 ἢ 
ἃ5 τηθδΐ, ἤ5}), ΟΥ̓ νθρϑίβ]68, νγϑῦ σα] 6 
Ὀν [π6 σοπΊπΟ Πᾶπ6 οἵ ὄψον. 68 
Χοπορἤῆοη, (ἘΠ οοποιηϊο. 5, 3. δπα {Π6 
ΘΧΡΙ βίο ἴῃ Ἠομπηοσ, Πιαα ΧΙ. 629. 
κρόμυον ποτῷ ὄψον. ἴπ ]Ἰαΐξοῦ ΨΥ] ΓΒ 
1ῃ6 ννοτὰ ννὰβ Δρρ]16α ρῥδγίσα]αυν [0 
ββῃ, αδἀπᾶ 80 Πιοάογιβ τπιπαἀογβίδη 8 ᾽Ό 
Πογθ, 85. ἢ6. Οὔβοσνοβ παῦ Μυὰβ ν᾽ὰ5 
ΘΠόβθη ἴο ργονὶθ ὄψον, θβοδιιβα ᾿0 παᾶ 
ΠΘΆΥ ᾿ξ θάλασσαν εὔιχθυν. εΐ 1185. εὶρ- 
πἰβοαίίοη ἴθ ΤΠ ογ 1465. 18. ῬΓΟΌΔΌΙΥ 
ΤΠ ΟΝ. ΤΊΟΓΘ ΘΧίθηΒΙνΘ. 
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ΑΤΗΕΝΒ. Α. Ὁ. 432. ΟἸγπΙρΡ. 87.1. 
» ΄ « ’ 5) ͵ 5 ᾿( ν “ 

αὐτου οἱ προσήὴκοντες οἴκαδε κελεύσαντος ἐκείνου καὶ τεθῆναι 
, ᾽ ,ὔ » “Ὁ ᾿ς 

κρύφα ᾿Αθηναίων ἐν τῇ Αττικῇῃ 
» Ν ».“““ ΄ὔ ς 

οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν ὡς 
θέ Ὲ Ἑ. Ν Ἁ Ν ᾿ ἈΝ 

τοἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος. τὰ μὲν κατὰ [Ἰαυσανίαν τὸν Λακε- 
, Ν , Ν 

δαιμόνιον καὶ Θεμιστοκλέα τὸν ᾿Αθηναῖον, λαμπροτάτους 
,ὔ “- ᾿ς ΤῸ Χ ς ΄ “ » ΄ 

γενομένους τῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ᾿᾿ἄλληνων, οὕτως ἐτελευτησεν. 

ΟΧΧΧΙΧ. Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πρε- 
, ΄“ ᾽ Ἃ ’ Ν 3 ΄ Ν -“ 

σβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τε καὶ ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν 

Α.6. 432. 

ΟἸνταΡ. 87.1. 

ΤΗιοναϊᾶθ5 {πο Το- 

ΒΠῚ65 ΠΪ8 ΒΊΟΥ ἰτΌτη 

ομδΡ. 127. ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΒΟΠῚΘ 

{γῸ  1 655 ΠΘΡΟΣΔΙΪΟΙ, 

ΔΙΩΡΑΞΒΔΟΥΒ ἃ βοηΐῦ 

ἰο Αἰῆμθηπβ νἱἢ {πὸ 

ἤΠΔ] ἀοιηδηᾶς οἵ {πὸ 

Τ,Δοραςοιποηΐβη5, ““Παὺ 

“Ε ΘΥΟΥΥ τοῖς βίαΐο 

““ ΒῃΟ.]α Ὀ6 τϑβίογθα (0 

Ῥεο- 

ΤΊΟΙ65. ὌΓΡΟΒ πη 6 Ατῇθ- 

2 «« Ἰηδοροπᾶρπορ, 

Πἶλη8 ποῦ 0 ΘΟΠΙΡΙΥ 

ΜΠ ΤΠ ΘΊη. 

1. αὐτοῦ ὑπὸ τῶν προσηκόντων ἴ. 
8. φυγόντος (ἀ.1,.0.Ρ. 
11. προύλεγον Β6ΚΚ. 
γίνεσθαι Β.Ὲ.Ε.α.Η.1.1,..0.Ρ. ΕΓ. 
γενέσθαι. αὐτοῖς ο.(.1. 
οτη. (.1,.0. 17. τοῖς μεγαρεῦσιν.. 

1. καὶ τεθῆναι] (οηξογ (]. ΝΥ ΒΘ]οτιιπα 
ΠΠΠΟΙΆΓ. 410. ΥΥΑβ5. 

2. οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν οἴς.1 ΜΘ 
Ῥαιβαηίαπι ἴῃ ᾿πἰ1ὸ ΑἰΠσοσιιη. ῬΘΌ 
Ἰερθβ Αἰΐσαβ, Ρ. βύ2. οἵ Μϑισθι ΤΠ πη. 
Αὔῦο.]. 2. ς.2. Ηυν5. Αάάα. Κιίνο;- 
τη. θ ΕἸΠου 5 ἤοπὶ. Αρρεπά. 
ΟΟ ΝΙΙ. οἵ Τπὲογργοῖθβ Ζ] Ἰδηὶ ΓΝ. Ν. Η. 
ἡ. Ναϊοβιαβ δα Νοίαβ. Μαῦββδοὶ ἴῃ ΠΗ δγ- 
Ροοταίοη. ν. ᾿Οργὰς, ΒΟΥ], ΒΔΟΥ]ΘΡῸΒ 
οἵ Ῥυοάϊτογοθ, αὸ8 ἴῃ Αἰοα ΒΘρΘ ΠῚ 
αβ ΠΟ ογαΐ, ἴῃ ᾿Οργάδα, ᾿Ἰηΐον ΑἰΠοαπη 
οἱ Μοραγιάθπη, ῥγο]θοίοβ ἔπ|5θθ. Νοη 
Β6ῖο, 40 διιοίογο πος ργοσϊάθυῖς. Νάτη 
ΠρΘαὰ6 αὖ 118, 405. 101 Ἰαπιαΐ, πραὰθ ἃ 
41}15, 4] 46 παὸ ρῶπα ῥγοα!τουιιη ουσθ- 
γταηΐ, αυϊδαϊατη Πα] βιηο {ταΠἸζιτὴ 
ἰηνθηϊο. Εχ 60 αυΐθπυ, αιοα 6 "Π]Ἰθίθ 
ἀθβουιρβιῦ ΘΟ εριΒ θυ. Ν 1, Ρ. 222. 
τοὺς ἀσεβεῖς τῶν ᾿Αθηναίων ἴῃ Μορατ δ 

» -“ “ 5» ΄ 

ἐναγῶν τῆς ἐλασεως" 

2. κρύφα ᾿Αθ.] οτῃ. 6. 
7. ἔπραξάν ἃ... 

12. καθελοῦσι---ψηφίσματα!) οπη. 6. 
σ.ἢ. Ηδδοῖὶς. Ρορρο. (Δ06]1. Βεϊκκ. 

15. Δηΐθ ἀττικῇ 1ἰ{ἰ6γὰβ ἀππὰ8 (δ]οίαβ [ 

Ὡῃ ΝΥ ὲ ΄ 

ὕστερον δὲ φοιτῶντες 
, ͵ 5 

παρ᾽ ᾿Αθηναίους ΙΠοτιδαίας τε ἀπανίστασθαι 
δου α Ἶ Ἂς " » ΄ 5» ’ὔ ᾿ 

ἐκέλευον καὶ Αἰγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, καὶ 
᾽ὔ ’ὔ 4 Ν 5 ΄ ᾽᾽ 

μάλιστα γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα προὔλεγον 
Ν ἣ, ΄ σ΄ Ἂ ἋΟ 

τὸ περὶ Μεγαρέων ψηφισμα καθελοῦσι μὴ ἂν 
, - ͵ Ν ἐν 

γίγνεσθαι πόλεμον, ἐν ᾧ εἴρητο αὐτοὺς μὴ 
-“ ΄ ’ὔ ΄- 5 ΄σ ᾿ Ὰ 

χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ Αθηναίων 
᾽ “ δὲ ἾΞ: ᾿Ν Ὡ ὁ ΄“ 

ἀρχῇ μηδε τῇ ᾿Αττικῇ ἀγορᾷ. 
" 53 ε , ΒΩ Ἂ ΄ ι 

οὔτε τάλλα ὑπήκουον οὔτε τὸ ψήφισμα καθῃ- 

οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι 

5 ΄- ,ὕὔ “-“ “-“ 

ρουν, ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς 

ὡς] οπι. Κι. 
9. ἐπανίστασθαι ἢ: 

13. γίγνεσθαι νοὶ 
Α.Ὁ. εἵ να]ρο 

τύ. τὸ] 

ἔταξάν Ἰὼ. 

ΒΘΡΟ]Π], ΠΟῚ Β6015 Ποῦ, Θ08 ἴῃ Οτρὰ- 
ἄδθηη, απθπὶ Ἰοοῖπη [)θαθιι8 ΒΔΟΙΙΙΠῚ 
ἔαϊββο αἸοῖς ΗΘ] αάϊαβ, ἀ6 απὸ δὰ (Ἀρ. 
564. δα]δθοίοβ ἔπἰββθ. Νθὸ οτθᾶο ἐθ 
δοάθιῃ ἰοοὺ ἄρϑγο ἢ 6] λατὴ εὐ " 6] θίθμη. 
υκ. 

17. ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν κ. τ. λ.] 
Τη6 απ οὐ {π6 {ΟΠ ΠΟΥΒ. νγὰ8 σΟΥι- 
βϑογαίθα [0 ργθνθηΐῦ 10 τῸπὶ Ὀοϊηρ 6ἢ- 
οἸοβοα ; ἴῃ νυ Βὶο οαβθ 1[ηΠ6. οι ΠΑ} 165 
τηϊσ ἢ παν θθθὴ ἃ ϑαθ]θοῦ οἵ ρουρθῦμαὶ 
ἀἰδβριιῖοα θϑίννθθη {Π6 ὕννο παίίοηβ. [πὰ 
{Ππ|8 ἀΠΘΠΟΙΟΒΘΩ τνὰβ ΒΌΠ]ΟΥν ἃ σΟΠΠΠΟΠ 
Ραβίπιγθ, οα νυ ὶο ἢ ἃην Οη6 τηϊρηΐ ἴοοα 
οα16,, ας ποῦ τσ ῦ Ὀγραὶς 1 Ρ ΟΥ 
ΔΡΡΙΟΡΥΙαΐθ 11. ΓὉ τνὰβ {ΠΘΥΘΟΥΘ ἀόριστος, 
“εηρῦ γοῦ αἰν] θα Ὀν Ἰαμἀτηαυ 5, ἀν ΒΊ ἢ 
ψ ΘΓ ΟΠΪν Ρἰδοθα πνοαὶ 16 Ἰαπ τνὰβ 
θγοιρῦ ἴητο οὐ] ναίϊοη, ἀπ αἰδισι θυ θα 
δΙη ΟΠ ρ' ῬΑ σα]αν ἸμαἸν πια]8. Οἡ {Π]5 

8 

": 



ΞΥΡΡΡΑΦΕΙΣ ΑΙ 

ΑΤΉΕΝΕ, 

Τ 10. 146. 1609 

Α. 6. 432. ΟἸνταρ. 87.1. 
΄ “ ε “ Ἂν “-“ » 7 Ν ᾽ , {- δὴ 

γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου καὶ ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν 
΄ ᾿ “ ,ὔἅ λ » ᾿ ΄“- 7 

τῶν ἀφισταμένων. τέλος δὲ ἀφικομένων τῶν τελευταίων 3 
’, « ,ὔ 

πρέσβεων ἐκ Λακεδαίμονος, Ραμφίου τε καὶ Μελησίππου 
’ Δ 327) Ἁ ᾽ Ν - ΄ 

καὶ ᾿Αγησανδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο μὲν οὐδὲν ὧν πρότερον ΠΝ π “Ὁ ΝΝΝΗΝΝμιθσαι ποτ τσ“οε:,ἷ͵οσ. νι ν᾿ 

“«» ΣΤΡ Ν . ΄ “ , , Ν 
5εἰώθεσαν, αὐτὰ δὲ ταδε ὅτι “ Λακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν 

΄ 3 7 3 Δ Ἂ σ » ΄ 

“ς εἰρήνην εἶναι, εἴη δ' ἂν εἰ τοὺς λληνας αὐτονόμους 
΄σ΄ ᾽ὔ, ΄ - “ Ψ, “ 

ς ἀφεῖτε,᾽ ποιήσαντες ἐκκλησίαν οἱ ᾿Αθηναῖοι γνώμας σφίσιν 
» “ ϑχ ἢ Ν 5» 7 “ Α, ξ 4 

αὐτοῖς προὐτίθεσαν, καὶ ἐδόκει ἅπαξ περὶ ἁπάντων βουλευ- 
7ὔ » ΄ὔ ΄ς ΄ ,, Ν 

σαμένους ἀποκρίνασθαι. καὶ παριόντες ἄλλοι τε πολλοὶ 4 
ΔΛ ,: ΄ ,ὔ Ὡν « Ἂ 

᾿ς ποέλεγον, ἐπ᾿ ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς γνώμαις, καὶ ὡς χρὴ 
΄σ « ἊΝ ΡῚ ΧΝ Δ Ε] ΄ 

πολεμεῖν, καὶ ὡς μὴ ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης 
μονα . ἃ «( 

Ν ΄ ἊΝ ἴω 7 Φον ὦ 

ἀλλὰ καθελεῖν: καὶ παρελθὼν Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ 
΄- ἊΝ , ΄σ Ψ, Ν 

κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος Αθηναίων, λέγειν τε καὶ 
’, ΄ὔ , Ἧ, 

πράσσειν δυνατώτατος, παρῇνει τοιάδε. 

ΚΟ ΧῚ.. 
{ "Μ] Ν 

ἐχομαι, μὴ 
ΒΡΕΕΟΗ ΟΕ (ς 

ΡΕΒΝΙΟΠΈΕΝ, 

(140---1 44.) ςς 

Θ᾽ ΔΙΆΣΙ5Β {Π6 ρῥυϊάο 

Ἁ ’ὔ 53 ΄ ΄-“ 5 ων 

« ΤῊΣ μὲν γνώμης, ὦ ᾿Αθηναῖοι, ἀεὶ τῆς αὑτῆς 
4 ,, 5 δὴ Ἂ 

εἴκειν ἸΠ]ελοποννησίοις, καίπερ εἰδὼς τοὺς 
,7ὔ ᾽ ΄- ᾽ ΄σ 5 ΄ » ᾽ὔ 

ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειθομένους 
΄σ΄ ΄ς Ψ ἴω Ε ’ 

ΤῈ πολεμεῖν και ἐν Τῳ εργῳῷ πρασσόντας, 

Ι. ἀρίστου 1,.0.Ρ.6. 2. τῶν τετελευτ. Κ΄. 8. μελσίππου ἴζ. μελλησίππου 
Β.6. μελλισίππου (Ο. μελισίππου ΒΕ, μελησικου ἘΠ ΕἼ: ἀγισάνδρου ΕΝ. ἄλλως 1. 
5. τὴν] οτῃη. Κ.Ρ. ἃ. 6. εἶναι] ἐ ἄγειν εἶναι Ἰζ. εἰ ἢν Π.Ν.Ρ, η. ἀφῆτε Α.Β. 
᾿ ΓΤ ΝΘ ὅνῃ. ποιήσαντες οὖν ἐκκλησίαν ἴ. ὃ. ἌΩῦ ὦ Βοκκ. 
9. ἀποκρίνασθαι Α.Β.ΟΕΕ.6.Η.1.Ν.0.ᾳ.Υ... ΤῊΣ ἢ. Ηδδεοῖκ. Ρορρο. 0611. Βεκκ. 
να]ρῸ ἀποκρίνεσθαι. παρόντες Κα.1,.0. πολλὰ Η. ΤΙ. τῆς εἰρήνης ἰὰ. 
12. καθελεῖν τὸν πόλεμον 'Κ.Ο. οὐ Ἰπΐογ νϑύϑιιθ σ. ὁ περικλῆς 1,.Ὁ.Ρ. 14. πράτ- 
τειν 'ὰ. τάδε Α.1,.00.Ρ. 15. τῆς αὐτῆς αεὶ ἴ. τό. μὴ] οτ]. 6. 17. ὁρμῇ 
6. οἵ σουτ. ἃ. 

ΠΟΠΊΠΠΟΝ ΙΔ πα] {Π6 [βγδο}]θ ῬδΙΤ ΤΟ 5 
ἔα {πρὶν ἤοσοϊκθ ἃπὰ Πουγὰβ 84}}] Ονδὺ 
(ὐἀπαδη ψἸϊποιῖΐ ἀἸβίπσθαποα ; θὰ θη 
ἴπον τναηΐθα ἃ ρίβοθ οἵ στοιπηα [Ὁ ἃ 
ῬαΓΙΑ]- Ρ]Ιαθθ, νυ] Οἢ νοι] {Ππι5. ὈΘΟΟΠΊΘ 
{Π6]ν ΔΌβο]αΐθ ρτορογίν, ἃ Τοριι]8 1 88]6 οὗ 
[6 στοιιη οἡ {Π6 ρατί οἵ [Π6 παί!οη ἴῸ 
γνΒοτη ᾿ ὈοΘ]οηροα τνὰβ Πθοθϑβασυ. [15 
γ»6}} Κποννῃ (Ππαῦ {πΠ6 ἀδνοῦοη οὗ ΔΠΥ 
ῬογΠΟΠ οἵ Ἰαπα ἃ5 βδογθα [0 δὴν σοῦ, 
ΤΟ ΠοΥρα 1Ὁ Ἰτη ΡΊΟΙ5 [0 ΘΠ Ὸ]Οβα δηα οα]- 
Ὠναΐθ ἢ. Ἡθηοθ (Π6 ΡΟ] ον οὗ {Π6 Ἰὰνν 
Ἰαϊὰ ἀοινῃ Ὀγν (Ἴσοτο 1ῃ ἢ15 [Πτορίδη (οη- 
Βα πΠ ΟΠ, ἀπα νοῦ πο Ὀογτοννοα [ςᾺΓΟτἢ 
Ρ]αΐο, ““πῷ ᾿αιἷ8 ἃρσγιπὶ ΘΟΠΒθογαΐο ;᾽ 

85. ΒΟΉ ΘΟΠΒΘΟΥΔΓΟΏΒ ὙΟΙῸ 50. ΠΊΘΠΥ͂ 
ῬΑΥΓΊΘΥΒ 0 Π6 ῬΙΌΡΤΟΒΒ. οἵ Δρτοα]( 6. 
ὅθε ΟἸσοσο ὅθ ΤορΊθιιβ, ΠΠ. ο. τ, 

- Ἵν Βτρ δῶμ Αϑραβίθθ ΒΈύῖνοβ. Γ΄. 
Αὐμοπιπη ρΡ. 570. οὐ Ασιβίορ!. Ασμάτιι. 
525. 61 ἜΡΙΣ ἸΠΗΣ οἵ Ατὶβίοι. ἔπι 
[άοπι, ὙΠ: 2. 11.} Ρ. 180. ΒΥ ]Ρυτις. 
Οὐκέτι γιγνώσκουσιν ᾿Αθηναῖοι Μεγαρῆας. 

ὝΥΑΒ5. 
17. ὀργῇ] Ηπιης Ἰοσιιτη ᾿πππ1 1685 

1η εὐοργήτως. ᾿᾽Οργὴ. πα, ὁ τρόπος, ΠῚ 

5680]. ΤΠππον ἃ. οὐ ὅο ΠΟ]. ΝΊσΑΠαΤΙ, Ρ. 71. 
ΑἸά. ἴῃ ΕΑ. Βορῇοοῖοϑ ΑἸᾶθθ 1153. Ρ1Ὸ 
βίπαϊο : ἐμφερὴς ἐμ ὈΡΓῊΝ θ᾽ ὅμοιος. 

ΟἸατο ἽΠθορηΐβ: Κύρνε φίλους κατὰ 
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ΑὙΠΕΝΒ. Α.6. 435. ΟἸγιαρ. 87.1. 

οὗ (6 ΑἰΠθηΐλη8 ὈΥ 

2 ἀνθ πα ὁπ {Π|6 ἰπβα]ε- ὅό πομένους. 

ἴῃς ἴοπο οἵ {πὸ Τιαοραεο- 

τηοηίδη ἀριιδηαβ, πα 

ἈΒΒΈΓΘΒ ἐπ θη {παΐ ΘΟτη- 

Ῥ] δ πο οα ΠΟΥ ἡγΟι]α ΟἿ]Υ 

ῬΙΌνΟΙΚΘ {ΓΕ ΠΟΥ {1185 

οἵ {πον ρα ηοθ. 

(ς » θ ᾿ « ΄“ ὃ “ ΄σ΄ 

αναπεισομέενοῦυς υμῶὼν ικαιὼ τοις 

( Ἂν ΝΝ Ἂν Ν ἣν Ἂ ’ὔ 

πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρε- 
« ΄ ΝΥ Ν ΄σ ΄“ 

ὁρῶ δὲ καὶ νῦν ὁμοῖα καὶ παρα- 
΄ 4 Ν ἂν 

“ς πλήσια ξυμβουλευτέα μοι ὄντα, καὶ τοὺς 

κοινῇ 

- δόξασιν, ἢν ἄρα τι καὶ σφαλλώμεθα, βοη- 

(( θεῖν. ἢ δὲ κατορθοῦντας τῆς ξυνέσεως ,) ἢ μὴ ρ ὮἾ 

4“ μεταποιεῖσθαι. ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμά- 
» - 5 ΄- “ ΕΝ Ἀ ᾿ ΄“- 

«χων οὐχ ἧσσον ἀμαθῶς χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ 

(ς 

2. ὄντα] εἶναι σ. 

ξυμβῇ. εἰώθαμεν αἰτιᾶσθαι. 

4. δικαιῶ ροβί δόξασιν Υ. 

5 ΄ ΄ Ν δ ’ὔ “ ὯΔ Χ , 

ἀνθρώπου: διόπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα ἂν παρα λογον 
Ἄ 

Λακεδαιμόνιοι δὲ πρότερον 
Ξ 3 » ΄ π Ξ κ πὶ » “ 

τε δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. 
᾽ ἊΝ , Ν “-“ , ΄ ΄ 

εἰρημένον γὰρ δίκας μὲν τῶν διαφόρων ἀλλήλοις διδόναι 
Ἂν; ,ὔ ΒΩ Ἄν, ΡῈ 7 5 ΕΥ » Ν ΄ 

καὶ δέχεσθαι, ἔχειν δὲ ἑκατέρους ἃ ἔχομεν, οὔτε αὐτοὶ δίκας 
͵ 2, «ς “ , ’ὔ ὔ Ν 

πω ἤτησαν οὔτε ἡμῶν διδόντων δέχονται, βούλονται δὲ 

πολέμῳ μᾶλλον ἢ λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι, καὶ 

5. δοξάσασιν Κα. καὶ] οπη. (ἃ. 
σφαλλώμεθα Α.Β.0.Ε.Ε.Η.Κ. ἃ. οὐ ὑκν. α. Ῥορρο. (Δ06]1. ΒΕΚΙΚ. ΘΟΥΓ. α. εὖ νυ]ροὸ 

σφαλώμεθα. 71. ἀντιποιεῖσθαι ἃ. 
Ῥορρο. ο6ε}1. Βοκκ. 
καὶ πρότερον Κὶ. 12. εἰρημένων ΟὉ. 
14. πω] οπι. Καὶ. 15. τὰ] τε Ῥ. 

πάντας ἐπίστρεφε ποικίλον ἮΘΟΣ, ὋΡ- 
ΤῊΝ συμμίσγων ἣν τιν᾽ ἕκαστος ἔχει. 
Πουλύπου ΟΡΓῊΝ ἴσχε πολυπλόκου, ὃς 
ποτὶ πέτρῃ Τῇ προσομιλήσει τοῖος ἰδεῖν 
ἐφάνη. ΜΙᾺ. Ιπάΐοοτη. ΑἸοσπαη. ἀρὰ 
Ξ0Π0]. πη ΗΊρροοῦ. ὀργὰς τοὺς τρόπους 
ἐκάλουν, αὐ ΑἸοΙηαη. ἐν μὲν ἀνθρώπῳ 
ὌΡΓΑΙ βεβριμέναι μυρίαι. ῬΙιηάατγιιβ 
Ῥυίῃ. Θ΄. Καὶ γάρ σε--" ἔτραπε μείλιχος 
ὌΡΓΡΑ Παρφάμεν τοῦτον λόγον. δι ]ἃ8 
ἰΐζοσιιπὰ ἴῃ ὀργὴ, Ῥ͵ΓῸ διανοίᾳ, τρόπῳ, 
σκοπῷ. (ΟὐὈηΐον Ἰ)]οάοτ. ΧΙ]. 207. ἃ. 
εὐ Ατὶβίορῃ. ἙἘἰρ. θοζ. ύοϑ. ΜΑΒ5. 
145 ᾿π ὀργὴ (ἀΘΒοΥΙρβὶῦ 5.0]. δα ἢ. 1. 
πη εὐοργήτως αὐ οἂρ. ΟΧΧΧ, υδἱ νἱά. 
)υκ. 

ἡ. ἐνδέχεται γὰρ---αἰτιᾶσθαι) ““ὙουΓ 
“ἐ χῃηἦβ τπτιϑύ Ὅ6. Ῥγθραγθα [ῸΓ τπποχ- 
“ Ῥροίθα γΌνΘΓΒΘΒ ; [ὉΓ ϑνθηΐβ ΔΘ. ἃ8 

“0616 τὸ 6. Βιγοὶν σα] α]αῦθα προ ἃ8 
“46. σΟΙΠ5615 οὗ τηθῃ ; δηπ {ΠΟ Θ[ΌΓΘ 
“χγο δοκποιυνθῦρσο Εογίη6 ἃ5 [Π6 ΔΆ ΠΟΥ 
“ε οὗ ἃ}} βιιο ἢ {Ππ]ηρ8. 8. [4}} οἷἱῦ θογοπὰ 
“ΟἿΌΣ ΘΧρΘοίδΟὴ :᾿ {Παᾶΐ 18 ἴ0 βὰν, ὈΥ͂ 

9. παρὰ λόγον ΑἸ ΕΌ.ΗΝΘΟΝ.Ε.. Ηδδοὶς, 
παράλογον Β.Κι.ς. 1, 

διαφορῶν ΚΗ͂ΠΟΝ ΟΟΝ.». Ηδδοκ. Ρορρο. 
Ο. εὖ νυ]ρο παραλόγως. το. δὲ 

[ἈΥΉἸΠἸΑΥΥ ἀβου Οἱ πρ' ἰο ΕὈΥΤΙΠΘ 8}] {Π]ηρ8 
{πᾶ ΠΆΡΡΘἢ ΘΟΠΕΓΑΤΎ ὅο ΤΘΆΒΟΠΔΌ]8 οχ- 
Ρβοϊαοη, το δάτηϊδ [Π6 οχἰβίθηοθ οὗ ἃ 
ῬΟΝΟΓ ἴῃ ἰΐβ ΨΘΤΥ ΘΒΒΘΉ6Θ. ΟΘΔΡΓΙΟΙΟΙΙΒ 
Δ Ἰσγθρι αν, ὈΥῪ ν᾽ ΒΙΟἢ ννθ τη ὺ Θχρθοΐ 
[6 σοῦγϑθ οἵ δβνθηΐβ [0 θ6 οἴνοπ ᾿πίθυ- 
τιρίοα, ἴῃ ἃ ΠΆΠΠΟΥ ἰπαῦ σου] ποῖ 
Ῥοΐοτα πᾶν Ῥθθη οδ]ου]αΐοθα οη. ᾿Αμαθῶς 
ΤΏΘΆΏΒ, “ἴῃ ἃ ΤΠΆΠΠΘΙ μαᾶβῦ θαυ ηρ' :᾿ἢ 
80 {παὖ {Π6Ὺ ἅτ ποῦ βιιθ]θοῦ ἴο δὴν ἢχϑὰ 
ΤᾺ]65. ΟΥ̓ ὈΥΪΠΟΙΡΙΘΒ. ὅθ {π6 ποίθ. οὴ 
ἀπίστως, 1. 21,1. Εογ {ΠπῸ βϑῃςπηθηΐ, 
ΘΟΠΊΡΆΓΒ Ο. 122, 2. ἥκιστα πόλεμος ἐπὶ 
ῥητοῖς χωρεῖ. (ΔΟΠ]ΟΓ ππαογβϑίδη 8. {18 
Ῥαββᾶρθ ἴο οοῃίαϊῃ ὕΠ6 τθάβοη, “" ΟΌΓ 
“Ξ αὶ ΒΘ ηΓθη 188 [θτηθγ6 τητιΐδηΐ, Θἰ] Πη5] 
ΚῬ6Π6 115 διιοοθαΐ, ργιἀθητ1ο0 5101 1δὰι- 
ἄδθτὰ νἱπάϊοατο ποὸρ αοθοαηΐ, ῬΟΒ86 
ΘαΪΠ οἰϊαπὶ ἱτηρουϊῦα ΘΟΠ5111ἃὰ ουίιηᾶ 
Δα]ανατὶ ; 4ααγΘ ἃ} 118 πόσα Θχρθο- 

κε ΚΑ ΠΟΠῚ ΡΓΌΒΡΘΥ Θνθηΐι8. ΠΟ ΥΌΒΡΟΠ- 
« ἄργιῖ, πο 888 σΟΠΒ,Π1α, 5βοα Εουύαηφο 
“ Ἰπ05 ΠΟ ΒΑΓ]. 

΄- 

“- { 

ςς 

΄- ς 

Ιο 
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ΟἸντΩΡ. 87.1. 

» ’ ΄ Ν ΕΣΤΥς ᾽ Ι͂ ΄΄ 

ἐπιτάσσοντες ἤδη καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι πάρεισι. Τ[Τ]οτι- 6 
, Χ 3 ΄ ΄ Ἂ δ 3. ΩΝ 

δαίας τε γὰρ ἀπανίστασθαι κελεύουσι καὶ Αἰγιναν αὐτο- 
΄ὔ δ ΄ὔ ΄ “ - Ν 

νομον ἀφιέναι καὶ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα καθαιρεῖν" οἱ δε 
Ξ: Ψ “ Ν ΝΟ ᾿, 

τελευταῖοι οἵδε ἥκοντες καὶ τοὺς “ὕλληνας προαγορευουσιν 
᾽ ΄ » ΄, « “ Ν Ν ΄, Ν ΄ 

αὐτονόμους ἀφιέναι. ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίσῃ περὶ βραχέος Ἰ 
Ἃ “ 5 Ἂ Ψ Υ δὰ ΄ 

ἂν πολεμεῖν, εἰ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν, 
σ ΄ " Ω , δ. ον ΄ 

ὕπερ μάλιστα προὔχονται, εἰ καθαιρεθείη, μὴ ἂν γίγνεσθαι 
ΩΝ [ ὃ . » Ἐν τὰ ΕῚ ΄- δι; «ε ΤΣ « 

τὸν πόλεμον" μηδ᾽ ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησθε ὡς 
Ἃ, ἙΝ » Τὰ Ἂν δ ΄ὔ ΄- ἴω 

διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. τὸ γαρ βραχὺ τι τοῦτο πᾶσαν 8 
ς κυ  Ψ, Ν ᾽ ΄“ “ 7 - 

ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν τῆς γνώμης. οἷς εἰ9 

“ ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε ὡς 
ἐς 7 Ν ΄“ « ’ὔ 2 5 ΔΑ ΝῚ ΝῚ 

φόβῳ καὶ τοῦτο ὑπακούσαντες" ἀπισχυρισάμενοι δὲ σαφες 
{ςς ἋΟ ’ὔ ΕῚ ΄“ ᾽ Ν ΦᾺ δ 3, δ τ δὰ ΄-“ 

ἂν καταστήσαιτε αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἰσου υμίν μᾶλλον προσ- 

1. οὐκέτι] οὐκ α. 
4. οἵδε] ἤδη α.1. 
Τὰ. οὐ νι]ρο βραχέως. 
8. τὸν] οἵη. Καὶ .α. μηδὲν Ε΄. 

5. δὲ] μὲν 1,. 
6. ἂν] οτη. α. 

ὺ τοῦτο. το. καὶ τὴν πεῖραν ἃ. 

πάρεισι] ἥκουσι 1,.0.". 
βραχέος Α.Β.(.5..4ἅ. Ρορρο. (106]1. ΒΕΚΚ. 

ὑπολείπεσθε 1,..Ῥ}. ὑπολείπησθε ἘΠ 11. 

τι τοῦτο Α.Β.Ο. ΒΗ. Γ1.Ν.Ὸ.Ρ.Ν.ἃ.6.... Ποῖ. Ῥορρο. 6]. Βεκκ. 

2. κελεύουσιν ἀπανίστασθαι Υ. 

γενέσθαι ἃ. 

9. βραχύ 
να]ρῸ 

Ἴ προύχονται Βεκκ. 

11, ξυνχωρέσετε ΒΕ. 12. ὑπακούσαντες βΒραχ 
Α.Β.ΟΕ.Ε.α.1.1Κ 12. ..ΡΟΥ.ς.4.6.5.}.... Ηδδοῖκ. Ρορρο. (ἀο6}1. ΒΕκΚΚ. νυ]ρὸ ὑπα- 

κούσοντες. ἀπισχυρισμένοι Τὰ. 
καταστήσαιτε Β.α.».ἢ. ΒεκΚ. 
καταστήσατε 1. νυ]ρὸ καταστήσητε. 

4. τὸ Μεγαρέων ψήφισμα) ΜΊά6 10]]. 
δα Αρο]οπ. ὅορι. Ρ. 737. ΒΕΚΚΕΕ. 

9. τὸ γὰρ βραχύ τι κ. τ. λ.} “ογ΄ ἴῃ 
“ς [η15. 1016 τηαῦζου {Π6γ6 18 σοπίδι ποθ 
“6 ἈΌΒΟΙ ΓΟ Πα ΘΠΌΓΟΙΥ {Π6 σοηἢττηᾶ- 
“ρη ἃπα {118] οὗ νοῦ τοβο Πα! 0η.᾽ 
“ς ΠῚ 6 οοπῆτσσημδίοη ἀηα {{18]᾽ 15, “18 
“ς ρΟΠΠΓΙΠΔΙΙΟ. 85. 1Π6 Ἰαϑί γϑβα]ῦ, [0]- 
““ Ἰονηρ ἔγομη [Π6 {{18].᾿ (ΟὐΟμηραχα, 1 
1 ᾿πᾶν νϑηΐαῦθ ἴ0 51η}ς [ῸΓ ἃ τηοιηθηΐ 
1Π6 αἸἤδυθποθ οἵ {Π6 βιθ]θού δη 4 ΤΘΙῈΥ 
ΟἾΪΥ ἴο {Π6 5|Π|]]τὶγ οἵ {π6 {ΠοπρἩΐ, 
[6 ραββᾶσθ ἴθ ἴπ6 Ποιπᾶμῃβ, Κ΄. 4. ἡ δὲ 
ὑπομονὴ δοκιμὴν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα. 
(κατεργάζεται.) 1)οΌγΘΘ ῬΓΌΡΟΒ6Β [0 τϑαὰ 
ἴπ 1Π6 ποχῦ 11π6 ἧς εἰ ξυγχωρήσετε, “οὗ 
“ἐν ΒΙΘἢ γϑβοϊα!οη 1ἴ γοιῖι σθοθθ ἔγοπη 
“ ΔΩΥ ρατί." Βαϊ σοΟΠΠρΆγΘ ἃ Β᾽ΠΉ1]ΔΓ 
Ῥαββᾶσε, [Ν΄. 2ύ, 4. οὖς ᾧοντο ἡμερῶν 
ὀλίγων ἐκπολιορκήσειν, ΜΠ ΘΓΘ [Π6 Το]ὰ- 
Ὄν ἴῃ 116 Ἰηδη ΠΟΥ ἢὰ5. ΠῸ ΤῈ ]ΑΓ Δ ἢ- 

ἐπισχυρισάμενοι 6. 
καταστήσετε 

αι ε 
18. καταστήσηται ( 

ΑΒΗ .ΚΟν. ἃ. Ῥορρο. Ἃοο]]οσ. 

ἰθοράθηΐ, μας τηὰϑὲ θ6 τϑβοϊνθα ἴῃ 
ἘΠρΊ 5. ἱπίο {Π6 ἀοηηοηβίγαϊ να ῥτο- 
ΠΟΙΠ, ΜΊΣΠ ΒΟ ἃ ΘΟΠ] ΠΟΙΟΠ 85. {Π|6 
5658 ΓΕ]αΪΓο5. ΑΠα {Π6 Ρουβοη σϑίοσγθα 
ἴο ΠΠΔΥ ἤι8ὲ 8. ΘΆΒΠΥ Ὀ6 ππαογϑίοοα αἵ 
1η6 Ὀερὶπηϊηρ οἵ {Π6 βθπΐθησθ ἃ8. ἰἴΐ 
πιδὺ Οὐ υννῖ86. θ6 δὖ ΔΗΥ͂ Γαΐθ ἃ ἔδιν 
Ἰ1Π65 Ἰοννθσ, ὑνοτΘ να Πᾶνα {Π6 ῬγοΠοιη 
αὐτοῖς Θ΄} νυ Ποιιῦ ΠΥ Ποῖ ΡΓῸ- 
σραΙηρ,. 

το. ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν] 
“ς ΤΌΤ ΠΪΒΠ65 γουὰ νυ] ἃΠ ΟΡΡογηΪν οὗ 
“ς ρρῃβγπηϊηρ γ τ ΤΘΒΟ 10, ὙνΠ116. 1ὕ 
“ς (γ͵685 1. Ὁ νου] οοπῆτντη {ΠΕ Ὶ} το- 
ΒΟ] το η, ἃ Πα Βθοιγα ᾿ῦ ἀραϊηδύ {αύτιγθ 
αἰτοιηρίβ οὗ [Π6 θῆθιην, [ῸΓ [6 γθᾶβοῃ 
σίνεπ ὕννο 11π685 αἰζθυνναγβ, ἀπισχυρισά- 
μενοι δὲ σαφὲς ἂν καταστήσαιτε κ. τ. δ. 
Ἔχει Πϑῦθ ΘΧΔΟΙΥ ἀρτθθβ ΜΠ] (ΔΌ]]6Υ 8 
ΘΧρ]απαίίοη οἵ ἴδ, φποίοα ἴῃ {π6 ποῖθ ἴὸ 
ς. 9. 2. “Δηβᾶπ (αἱ ΔἸϊσα] ΓΟ]. 



πὴ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΠΕΝΒ. Α. Ὁ. 435. ΟἸνταρ. 87. 1. 

τ φέρεσθαι. ΟΧΊ. αὐτόθεν δὴ διανοήθητε ἢ ὑπακούειν 
- τ 5 ͵ ε "» 

( πρίν τι βλαβῆναι, ἢ εἰ πολεμήσομεν, ὡς ἐμοιγε ἄμεινον 
ἐς ὃ ἌΨΑ στ. ἈΝ τον ΠᾺ ἜΝ ΤΠ ΘῸν , ε ΄ 

οκεῖ εἶναι, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίως προ- 
΄ Χ » Ἂν Χ ΄ “ Ὰ , 

« φάσει μὴ εἴξοντες μηδὲ ξὺν φόβῳ ἕξοντες ἃ κεκτημεθα" 
« Ἂν Ν 5.4 δύ ὃ ὮΝ “ ’, ὌΝ 

τὴν γὰρ αὐτὴν δύναται δούλωσιν ἣ τε μεγίστη καὶ ἐλα- ὃ 
«ςς ͵ὕ ὃ 7 5 Ν ΄-“ « ,ὔ ἊΝ, Ἷ ΄- ͵7ὕ 

χιστη ικαιωσις απὸ τῶν ομοιῶὼῶν Ττρο δίκης τοις πέλας 

» ’ὔ 

“ ἐπιτασσομενη. 
ΒΥ Ροϊπεϊπρ οὐδ ὙΠῸ} ςς 

2 8 ΘΠΟΟΌΓΑΒΟ5. ἔπ 6 1 

δἀναπίασοβ ΟΥ̓ ἴΠῸ 

3 ῬΘΙορομ πϑϑίϑπϑ ἔΓΌΙΩ ςς 

{Π6 1 ΒΌΡΟΘΥΙΟΥ θα ἢ, 

ἀπ βιιρουῖοῦ ππῖῦν ἃπᾶ τ 

ἀδοϊβίομ οὗ σοι! Π86]8. «- 

Ἂν Ἂν ΄“ -“ 

Τὰ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν 
« ΄,ὔ « ΙΑ «ε » ὔ 

ἑκατέροις ὑπαρχόντων ὡς οὐκ ἀσθενέστερα 
“ἤ ΄“- πε ν Ε] , 

ἔξομεν, γνῶτε καθ᾽ ἕκαστον ἀκούοντες. αὐ- 
΄ “ » ’ Ν Ε 

τουργοί τε γαρ εἰσι [Πελοποννήσιοι καὶ οὑτεῖο 
ἰδί ΕΒ. Ω “ ΄ Ψ, » » ΄σ 

ἰ ἰᾳ οὐτε ἐν κοινῷ χρηματα εστιν αὕὔυτοιςς 

- " , 4 Ν , Ψ Ν Ν 

ἔπειτα χρονίων πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι διὰ τὸ 

4“ βραχέως αὐτοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλους 

τοίδει ας. 2. βλαβηθῆναι Τ.. 

, ᾿», ες “σρ 

αμεινον εμοιγε ειναι δοκεῖ Τε 

καίως Β. 

ὡς] οπι. ἃ. 
15. αὐτοῖς Ε΄. 

1ο. τε γάρ) δέ Κὶ. 

4. μὴ εἴξοντες] διανοήθητε μὴ εἴξοντες 
15 μαυβ τοῖς πἀπαουθίθαϊν, θαῦ παρα- 
σκευάζεσθε ὡς μὴ εἴξοντες νου] Ὀ6 ὁοοΥ- 
τοοῖ, ἀπᾶ βὸ 1 {πἰηὶς νου] διανοήθητε 
ὡς εἴξοντες. Απὰ {Π|51 θε]ϊονο 15 νυ μδῦ 
{Π6 ΡγΓθβοηΐ ἰθχῦ τηθ8 8. 

6. ἀπὸ τῶν ὁμοίων] ΤΟῦτοΘ (αἰκὶηρ' 
ἴπε686 ννογβ ἂἃ5 ἴῃ ὅπ ΠΘΌΟΥ σΘΠΩΘΓ, 
ΔΠ6 50 βπάϊηρ Γ[Πϑιὴ τι] η16}]]101}0]}6, Ῥτο- 
ῬΟΒ6Β [0 βγη {ποπὶ οαδ. Βαϊ δικαίωσις 
ἀπὸ τῶν ὁμοίων Ἀρρθᾶϊ8 ἴο τηθᾶῃ, “ἃ 
“ ἀριηαημα ρῥγοσθθάϊηρ το ἃ Τηδ 8 
ἐς Θ4 1818; {πὰῦ ἰδ ψνμαῦ “πον 1468 
08}15. οἴβθυνῃοτγο, 1. ἼΠ. δ. ἀπὸ τοῦ ἴσου 

πλεονεκτεῖσθαι. Απαὰ {παὶ ὁμοίων Μ}}} 
ῬΘαΣ Θχδοῦν {π6 56η86 οἵ ἴσων 15. 811{}- 
ΟἰΘ ΠΥ Βμοννη ΟΥ̓ 186 τ} 6}1 πουνῃ {1116 
οἵ ὅμοιοι Ὀδδίοννοα οἡ {Ππ086 εἰ ζθηβ. οἵ 
ϑραγία ψνῆ0 Θη]ογοαὰ θα θπα}}Υ {Ππ6 [}} 
τσ 5. οἵ οἰΠ] ΖΘ Π5Π}0. 

9. αὐτουργοί) Οἱ ῥτορτίθ ἰἴΐα ἀἸσδη- 
τὰ οβίθηήιν Ῥογίζοη, δα Ζυ]δη. 1. Καγ. 
Π δι. 31. Ὴ}. σ. εὐ ΧΙ]. 42. ΘΒ ἢϊο 
αὐτουργοὺς, ΟΕΡ. 142. γεωργοὺς νοσαδῖ, 

υκεπ. “ἼΠΟΥ οὐ] ναίο {ποὶγ Ἰδη (8 

πολεμήσαιμεν ἴα. 

ΝΙ͂Ν.».ἢ. Ῥορρο. ὁ 6]16ν. θοἸες. ΟΟ. οὐ ναϊσο ὥσπερ. 
ἶ 4. εἴξαντες α. 

Ν.Υ.ρ.8.1. ΗΠ δαοῖ. Ῥορρο. (06]1ον. Βδκι. (6. οἱ οοἴουὶ καὶ ἡ ἐλαχίστη. 
ἡ. καὶ τῶν ἑκατέροις ΟΠ. ΡΥ. δ΄. 

11. εἰσιν ἸΚ.ς.α.1. 

δ Ν ,ὔ ᾽ ’ὔ ἣν ΄ 

ὑπὸ πενιὰᾶὰς ἐπιφέρειν. και Οοἱι 

ὡς Α.ΙΒΙΕΕΙΘ.Η. 
ἐμοὶ ΠΝ». ἐμοίγε Ἐ᾿. 

5. καὶ ἐλαχίστη Α.ΒΟΕΒΗ Κ. 
6. δι- 

ὃ. ὑπαρχόντων ἑκατέροις α΄. 
αὐτοῖς] οἵη. σ.. 

«ς [Πϑιηβεῖνοθ, Ὀοὶπρ Ὁπρτγον! θα ἢ 
“ς Θανθβ [Ὁ {πᾶῦ ραΓΡΟΒΘ. (ὐΟΤΏΡΆΓΘ 
Χοπόρμοπ, (Πεοηοιηϊο. Υ΄. ᾧ. 4. τοὺς 
μὲν αὐτουργοὺς διὰ τῶν χειρῶν γυμνά- 
ζουσα (ἡ γῆ) ἰσχὺν αὐτοῖς προστίθησι" 
τοὺς δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ γεωργοῦντας, ἀν- 
δρίζει, πρωΐ τε ἐγείρουσα, καὶ πορεύεσθαι 
σφοδρῶς ἀναγκάζουσα. “6 παχΆθ 6. οὗ 
Β]ανθβ ἰὴ ἰοοηϊὰ τνὰβ ἃ ΒΓ ΚΊ Πρ ΘΧΟΘΡ- 
ἄοη το {μ6 βἰαΐθ οἵ {Π τοϑῦ οἵ Ῥοϊοροη- 
μοϑαβ: ΨΏΘΓΘ, ἃ5. ἴῃ αἰπιοϑδί 8}} [Π6 
ΤΉ ΓΟΙν στ ΟΕ] σιν] Τρ Ὀ]168. οὗ ατθθοθ 
ἀπ Πα]γ, {ΠῸΓΘ ὑνΘΥῸ Ἰῃ ΘΑΙῚΥ {1πΠ|65 ΘΧ- 
{ΓΘΙΊΟΙΥ ἔδυ οὗ {ποῖὰ. ὅθ Πογοάοίαβ, 
ΥἹ. 127. 4. ΝΠΙ. 137. 3- ΑἴΒοπθυβ, ΝῚ. 
85, ὅζο. {πνοπαὶ, δας. ΧΊΝ. τ68. Απᾶ νυν 
βηα αἴζογιναγβ {πᾶῦ [Π6 ΟΥΠΘΥ βίαίθβ οἵ 
ῬΘΙΟΡΟπΠθδϑα8. ΚΟ ΓΘ ΥΘΙῪ ἘΠΥ]ΩρΡ᾽ ἰ0 
Ἐπ ο τα Κα ΠΥ ΠΥ Υ Οροτα!οη ἀν] Πρ’ 
Βαγνοϑὺ {ἰπηθ, θθοαῖιβο ὉΠ|6 11 ΟἸΠ]ΖΘΠ8 ὙνΘ ΓΘ 
{πο βοῖνθ5 ΟΥ̓ ΔἸ ΠΆΤΙΪΥ Θπαρὶογ θα αὖ {πᾶΐ 
ΒΘΆΒοη ἴῃ ρου ηρ ἴῃ ὑπ ]ν ΟΓΟΡΒ; ὙνΏ1]6 
το {πὸ Τμιορατιποηίαηβ, νι Πο56. ἀρτὶοα]- 
{π|τὰ] Ἰαθουα 5 νογο ἡν ΠΟ]ν ρου ογιηθα ὈΥ 
πὸ Π Ιοΐβ, ομ6. βθάβοῃ οἵ [Π6 γὙϑὰγ ννὰ8 



ἘΥΓΓΡΆΦΗΣ Α. 

ΑΤΗΕΝΒ. Α.06. 432. ΟἸνΡ. 87. 1. 

τι: 1760 

«ς “ 5, “-“ “- 2 ὸ Ν 

τοιοῦτοι οὔτε ναῦς πληροῦντες οὔτε πεζᾶς στρατιὰς πολ- 
{ς Ἕ » ΄, , 5 Ν ΄ ᾽ 7 -“ 5» Ἷ 

λάκις ἐκπέμπειν δύνανται, ἀπὸ τῶν ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες 
ἐν Ν ΄ « ΄ ΄ Ν ͵7 Ν ΄ 

καὶ ἀπὸ τῶν αὑτῶν δαπανῶντες καὶ προσέτι καὶ θαλάσσης 
. ΄ Ξ . Χ ΄ Χ ΄ “- “Δ ΄ 

εἱργόμενοι᾽ αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον ἢ αἱ 
Ν » , ΄, ,ὔ « ΄ ἧς 

βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσι. σώμασί τε ἑτοιμότεροι οἱ αὐ- 5 
΄ ,ὔ Δ “ ΄ Ν Ν Ν 

τουργοὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν, τὸ μὲν πιστὸν 
΄ ’ὔ ΕΝ , Ἂν ᾿ 

ἔχοντες ἐκ τῶν κινδύνων κἂν περιγενέσθαι, τὸ δὲ οὐ 
Ν » ἠ ᾿, Ἃ ν ΄ 

βέβαιον μὴ οὐ προαναλώσειν, ἄλλως τε κἂν παρὰ δόξαν, 
Χ ε , » ΄- ὔ τς Ν Ν 

ὅπερ εἰκὸς, ὁ πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. μάχῃ μὲν γὰρό 
ΩΝ Ν “ “ Ν ΄ « 

μιᾷ πρὸς ἅπαντας Ἑλληνας δυνατοὶ [Πελοποννήσιοι καὶ οἱ 
» ΄σ σ΄ Ἁ Χ Ἂς « ͵ » 

ξύμμαχοι ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ πρὸς ὁμοίαν ἀντιπα- 
Ἂ ω “ 7 , ΄’ 

ρασκευὴν ἀδύνατοι, ὅταν μὴῆτε βουλευτηρίῳ ἑνὶ χρώμενοι 
΄“ ΄ 5 7, 5 “-“ ΄ὔ 5 ΄, ΕΣ 

παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι, πάντες τε ἰσόψηφοι ὄντες 
Ν ΕῚ «ε ᾽ν Ν. » . « Ν -“ 7ὔ " » - 

καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ" ἐξ ὧν 
΄σ΄ εἶ » Ν ,ὔ Ἂν Ἂν « Χ « Ψ 

φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελες γίγνεσθαι. καὶ γὰρ οἱ μὲν ὡς μαλισταῚὶ 
Ξ , , ΄ ΄ Ἃ « σ Ἀ » “ 

τιμωρήσασθαί τινα βούλονται, οἱ δὲ ὡς ἥκιστα τὰ οἰκεῖα 
- Ψ “ ΄ τ “ Χ 7 

φθεῖραι. χρόνιοί τε ξυνιόντες ἐν βραχεῖ μὲν μορίῳ σκο- 8 
- “ κ - Ν , Ν - ΄ 

ποῦσί τι τῶν κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι τὰ οἰκεῖα πρασσουσι. 
ΝΣ » Ν Χ Θ ΄- ᾽ ’ὔ’ ΕΣ ΄, 

καὶ ἕκαστος οὐ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεται βλάψειν, 9 

ἘΝ: 
αὐτοῦ ἃ. 

1ο. οἱ] ἢ α. οἵα. Μ. 
αὐτοῖς ροβί δόξαν ΡοΠΙΐ 6. μηκύνεται 9: ὅπερ εἰκὸς} ΟΤΠ. 6. 

11. παρασκευὴν ἃ. 4.6.1. μὲν] οτῃ. Ρ. 
13. τε] δὲ Ο. οτα. Μ. 14. οὐχὶ Καὶ .α..1. ὑφ᾽ 1,..0. ἑαυτῶν α.Κ.1,..00. 
Ῥορρο. (0611. αὑτὸν (Ο. σπεύδει Α.Ε.6.Η.1.Ν.ἃ.6.1. τ7. βραχὺ Η. 
18. πλέονι Α.Β. σε α Η. Θ. γ ορ. ἢ. Ρορρο. Ηδδοῖκ. (Λ06}1. ΒΕΚΙΚ. οοίθι] πλείονι. 
10. περὶ δ. βλάψειν τὰ κοινὰ 6. 

{π᾿ ΒΆΤη6 ἃ5 ΔΠΟΙΠΟΓ. ὅ66 ΠΠ|. 15,3. Δπα 
ΘΟΙΠΡΆΓα ἴΠ6 τν6}} Κποννη βίοτυ οἵ Ἀδρι- 
15, γνμο ρϑυοποϑα το θ6 τ ον θα 1η ἢ]5 
ΘΟ τηΔη6 ἴῃ Αἴτιοα, Ὀθοδιβ8 [Π6 ῬΡΘΓΒΟΠΒ 
ΠΟΙ ἢθ ρδϊα ον Ἰοοκίηρ αἰΐζεγ Π]5 
απ, ποῦ ἢανὶηρ Βα ΠΠοΙθηῦ βἰανθβ ἴο 
ουϊναΐο 1ΐ, πορ]θοῖοά [Π6ῚΓ σμασρο ἴῃ 
Ἠΐβ δῦβθποθ: 88 8150 {π6 ΒΙΟΥΥ οἔ Οἴη- 
ΟἸπηαΐτιβ, νυ μο (Ο]ἃ Π15 τυϊΐθ, [μας ἃ5. ἢ8 
ννγὰβ οα]]οα τὸ βοτηθ ἴο θὲ αἰοίαίοτ, {ΠΕῚΓ 
Αγ τὴ τηϊιβὺ {Παῦ ὙΘΔΓ ΓΘΠΊΔΙΠ ἸἸΏΒΟΝΉ. 

14. τὸ ἐφ᾽ ἑαυτὸν] (ὑΟΠράΓΘ ἴον {Π|15 
86 οἵ ἴΠ6 ἀοοιιβαίῖνο [Π8 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΉ τὸ 
ἐπὶ σφᾶς εἶναι, Ι΄. 28, 1. “ᾳυρα δὰ 88 

ΚΕ ΊΡ505 δἰ πογοί.᾽" ὅ8ε Κα πποσ, ασ. τσ. 
δ. 5Ρ57- Δητηα. 4. 461, 670. 2. 

17. χρόνιοί τε ξυνιόντες) ““ Οοηΐ. 150- 
ἘΡΟΥΑΙΣ ΝΊΘοΕΙθη, Ρ. 3ο. ἃ.᾽ ΟΒΕΕΕ. 

ἐν βραχεῖ μὲν μορίῳ] ΟΡ ΒΔ ΠιιΒ 
1η “ΓΘ βαῖγο ν. μορίον μαϊΐαΐ ἄδθββα χρό- 

νου. ἴῃ (0458. ΡΥῸ ΒαΡΡ]θμηθηΐο βογὶρίπιη 
δϑί βοβο! θη ἡμέρας. [ἰ 5ὶς ὙΠπαογά. 
Βῖιρτα σᾶρ. 85. ἐν βραχεῖ μορίῳ ἡμέρας" 
ἀαρα οὐ ᾽να] ἸοθῸ ΠΟῸῚ 5818 ΘΟΏν ΘΗΪΓΘ 
Εχι βάν ειῦ ϑύθρῃδηαϑ 1. ἃ. ΠΟ 5010. 
θυ ΚΕΒΕ. 

10. παρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμέλειαν] 181 15 

ΘΧΔΟΏΥ ΘΧργθββοα ἴῃ νυϊρανγ Εἰ ηρ] 15}, 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ἈΑΤΉΕΝΒ. Α.Ὁ6, 432. ΟἸνΩΡ. 87.1. 

ςς ΄, ’ Ν ὕ΄ « Ν «ε ΄ “ “ [χὰ “ 

μέλειν δέ τινι καὶ ἀλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν, ὥστε τῷ 

174 

» ΄“ ΄΄ ᾽’΄ 

“ς αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ δοζάσματι λανθάνειν τὸ κοινὸν 
Ἦ, τῇ ΄ ΄ 

ΟΧΊ,Π. μέγιστον δὲ τῇ τῶν χρη- 
«ς ’΄ Ἕ , “ “ » δ ν 

ὙΠ {πο ΘΠΘΙηἾθϑ᾽ μάτων σπάνει κωλύσονται, ΟΤαν σχολῇ αὐυτὰ 

ἉΠΠΟΣΙΏΒ ἐς 

“ ἀθρόον φθειρόμενον. 

τηθϑη8 οὗ ͵ ΄, “ Χ ΄ - 
ἀμοια μουῖὰ νὸ νον ποριζόμενοι διαμέλλωσι: τοῦ δὲ πολέμου οἱ 5 
Ξ' - » 7 Ν " ΕῚ «ς , 

τον “ καιροὶ οὐ μενετοί. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἡ ἐπιτείχισις 
᾿ Ν Ν 5. σε Ε “- Χ Ν Ν 

8“ οὐδὲ τὸ ναυτικὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηθῆναι. τὴν μὲν γὰρ 
ἐς λ Ἂς Ν » ΕῚ Ἷ “λ ΕῚ “ Ν ’ὔὕ θ 

χα ἐστον και ἐν ΕἰΡΏ νη σπσολιν ἀαντιπᾶαλον ταρασκευάσασσαι, 

1. μέλλειν ΚΚ .«.6.}.1. 
ἰδίῳ Καὶ. διὰ «. 3. ἀθρόως Ἐ᾿. 
8. κατασκευάσασθαι (ὑ.α.1,..Ο."}.6. 
κατασκευάζεσθαι 1. 

“ 4}1 αἴοηφ οἵ δ οὐσὰι παορ]θοΐ,᾽ 1. 6. 
οὐηρ [0 ΠΪ8 οὐ Ὠθρ]θοῦ. 118 56 η86 
οὗ παρὰ ᾿5 πππδβιια] ; 1Ὁ ΟΟΟΌΥ8, ΠΟΥΨΘΥ ΘΙ, 
ἴῃ Ποιποβίμθπθβ, ΡΒΠρρΙς 1. Ρ. 42. 6(, 
Πδῖβκο, οὐδὲ γὰρ οὗτος παρὰ τὴν αὐτοῦ 
ῥώμην τοσοῦτον' ἐπηύξηται, ὅσον παρὰ 
τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν. (ὐΟΤΗΡΑΙ 1. 41, 
2. παρὰ τὸ νικᾶν, πα [Π68 ποίθ. 

ἡ. τὴν μὲν γὰρ, κιτ.λ.} Ππ6 ΑἸΠΠου]γ 
οὗ [Π18 ραββϑαρθ ἢὰ8 ΔΓΊΒΘἢ ἔπῸΠῚ ἢοΐ ρ6Γ- 
σοἰνίηρ Παΐ πόλιν ἀντίπαλον 15 ἴΠ6 86- 
Οοαβαῖίνα οα86. [Ὁ] οννηρ παρασκευάσα- 
σθαι, ἀπα ποῦ ροϊηρ θείοτ 1 ; ἃπ4 [Πᾶΐ 
ῬΘΓΙΟΪ68. 18. ΑἸ Πρ ΙΒ ]πρ ὈΘύννθθπ ὕννο 
αἸΠ γθηΐ τηϑῖποαϑ οὗ ἐπιτείχισις, {Ππ6 0Π68 
Ὀν Γοππαϊηρ ἃ ΟἸἿΥ ἴῃ ἴΠ6 πϑιρῃθουτγ- 
Ποοᾶ οὗ ΑΥΠ6η5 βίγοηρ ΘπΠΟῸρΡἢ ἴο ἸηΐοΓ- 
ἴογθ ἢ ΠΟΙ {ταᾶθ, δηα Ὀ6 ἃ οἤροκ 
ὌΡΟΠ ΠΟΙ ΡΟΨΕΙ, πόλιν ἀντίπαλον ; [Π6 
ΟΥΠΟΙ ὈΥ ΤΊΘΓΘΙΥ ΥΑΙΒΙ Πρ ΟὯΘ ΟΥ ᾧὕνο 
ἴουίβ ἴπ Αὐἴϊοα, 88. βίσοηῃρ- "0148 [ὉΓ 
ΡΙ Πα ογηρ ῬαγΟ65 ἴο Κορ {Ππ6 ΘΟ. ΠΙΤΥ 
1η σοηβίαηί ΔΠΠΟύάηο6 ἀηα αἰαση. Οἵ 
{Π6886 ὕννο πηθίμοάβ, {πΠ6 ἢγβδί ννὰβ ἴτη- 
ΡΓΔΟΙΟΔ]6 ; ΡΑΥΕΎ ἔτοπὶ {Π86 ρτυθαίῃθ88 
οἵ ΑἴΠθη8, ψνΠ] ἢ πὸ πον]γ-οαπαθα οἰΐν 
ΘνΘἢ ἴῃ Ῥθᾶδθθ σοι] ΘΆΒΙῪ ΤΙνᾺ] ; Δη6 
ΡΑΓΠν ἔτΌτη {Π6 τη ροΟΒΒΙ ΠΥ οὗ Ὀ1116- 
Ἰηρ' ἃ ΟἸΓΥ ἴῃ Δ ΘΠΘΙΠΥ 5. ΠΟΙ ΠίΓΥ, υν] ἢ 
ἃ ΠΟΙΡΉ Ομ Πκ6 ΑΟΠΘη5. αἰγθαν οὴ {Π6 
βροῖῦ, νντὉἢ [ὯΥ σγθαῦθυ τηθὰΠ8 οὗ ΟΥἹἹΡΡΙ]ΙῺρ; 
{Π6 ῬΟνΟΥ οὗ δῇ ἰηΐαηΐ βίαΐθ {Πδὴ {Παᾶΐ 
βίαϊθ οου]ὰ Πᾶν οὗ ᾿π]υγὶηρ ΠῚ : οὐχ 
ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμένων. 
“ΠπΘ βοοοπα πηρίμοα οἵ ἐπιτείχισις, ὈῪ 
ΓΑΒ ηρσ [Οτίβ ἴῃ Αἰίσα, φρούριον δ᾽ εἰ 
ποιήσονται, νὰ ῬΓΔΟΙΘΑΡ]6 ΡΟΥΠΔΡ8, 

2. αὐτῷ] οἵη. Μ. 
4. σπάνηι Ἐὶ. 

παρακατασκευάσασθαι α. 

ἁπάντων οἴεται ἰδίᾳ (Ο.(.6. 
σχολῇ ] οἴη. 6. σχολὴν Κ΄. 

͵ 

παρασκευάζεσθαι ἸΚ. 

θυΐ νου] ποῖ θ6 840]8. ββυϊοιιβὶν ἰο αἵ- 
[θοῦ {Π6 Ἰβϑιι6 οἵ {Π6 νγὰσ. [ηβίδηοθβ οὗ 
[Π6 ἢγβι βογί οἵ ἐπιτείχισις, ἱ. 6. οὗ ἃ 
ἴον [ουπαβα ἴο Ὀ6 ἃ βοτί οὗ πόση ἴῃ 
Δ ΘΠΘΙΏΥ 5. 5166, ἅτ Μοράγα, Γοπηπρα 
Ὀγ {π᾿ ἸλογδΠ8 45 ἃ οῆθοϊς ου {π6 Αἴπο- 
ΠΙΔῚ ΡΟΥΨΘΥ, ἰοὺ {ΠΘῚΓ τπιἰπβιιοοθβϑῖαὶ οχ- 
ΡῬϑαϊοη ἰπίο Αὐἰίοα ἴπ {π6 τη οἵ (ο- 
ἄσπιϑ; Ηδγδοῖθα ἴθ ΤΊΔΟΠΙηΐα, ὈᾺ]Π ἴο 
συγ [η6 “ΤΠοββα]αηβ; (ΤῊ πογά. [Π|. 
92, 03. Ν΄ 51.) Δἰπιοβῦ ἃ}1} {π6 Βοιηδῃ 
ΤΩΙ ΠΓΑΤῪ ΟΟ]ΟΠΪΘ5, ΡΥ ΟΠ] Υ]ν Ρ]δοθητα 
Δηα ΟΥθπιοπα ἴῃ (Ἰβα]ρίηθ (ἀδα]; ἂπᾶ 
ἴῃ τη θγῃ {ϊπη68 ΑἸθββαπατία ἴῃ [Π(]γ, 
θα} Ὀγ {π86 το] οἰτ]65. οἵ Τμοταθαγαγ 
ἃ5. ἃ Οἤθοῖς το {π6 (6 πὶ βίαία οἵ Ρὰ- 
να δηα [0 1Π6 τηδγαιβ οἵ Μοπίξοιταῦ ; 
πα Οδτοῖιρθ, ᾿πίθπαθα ὈΥ {Π6 ἀπκο8 
οἵ ϑανου ἴο Ὀ6 {π6 γῖναὶ οἵ (βπενᾶ. 
ΤῊ6. ΘΟΠΒ σι Ο]Ο. 18, τὴν μὲν γὰρ (ἐπι- 
τείχισιν) χαλεπὸν καὶ ἐν εἰρήνη πηρα- 
σκευάσασθαι ; Ὀτῖῦ {Ππ6ἢ ἃ8 ΘΝ ΥῪ βοχῦ οὗ 
ἐπιτείχισις ννὰ8 ποῖ αἸΠΠου]Ὁ ἴο Οατν 
ἰηΐο οἤδοί, “Πα γ 1465 ἰηβουίβ {Π6 
γγΟΓ 5 πόλιν ἀντίπαλον ἃ5 ἃ 44} Πα! ἢ 
οἵ {Π6 ρϑηθιαὶ βίαϊθιηθηΐ, πα ἃ θχρὶα- 
ΠΑΙΟΙ ἃ8 ἴ0 ννμαΐ βοτί οἵ ἐπιτείχισις Π6 
γνὰ8 Βρθακίηρ οἵ. (ὐΟΙΏΡΑΓΘ ἃ 5] ΠῚ11Ὰ 
Ἰηβουτοη οἵ {πῸ βιιθβίαπθνο Ὀγ τνὰν οὗ 
ΘΧχρ᾽αηδίϊοη ἴῃ 1]. 80, 4. οἷον φιλεῖ καὶ 
πᾶσι στρατοπέδοις μάλιστα δὲ τοῖς με- 
γίστοις φόβοι καὶ δείματα ἐγγίνεσθαι, --- 
ἐμπίπτει ταραχὴ, ΝΘ Γ6 {Π6 γνογαβ φόβοι 
καὶ δείματα ἅγ6 {πὸ ΘΧΡΙΔΠδίοη οἵ οἷον, 
7.0 ἃ8 πόλιν ἀντίπαλον 15 ΔΠ ΘΧΡΙΔΠΑΙΙΟῊ 
οἵ τὴν μέν. 
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ΞΟ ΡΑΦΗΣΥ ΑΙ. ἢ. 1.4.2. 142. 11 

ΑΤΉΕΒΝΞ. Α. Ὁ. 432. ΟἸψΡ. 87. 1. 

(ς ἤἥπου δὴ ἐν πολεμί ὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν ἀ ἤπου δὴ ἐν πολεμίᾳ τε καὶ οὐχ ἣ ἰνοις ἡμῶν ἀντε- 
’ὔ ΄ ᾿ ,ὔ “ Ἁ ω 

“ πιτετειχισμένων᾽ φρούριον δ᾽ εἰ ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς 
( ΄, Ὑ,΄ ’ “- Ν ᾽ ΄ ᾽ 

βλάπτοιεν ἂν τι μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, οὐ 
ἐς ψ « ἰς ", » ᾿ ’ « “- ,ὔ 

μέντοι ἱκανόν γε ἔσται ἐπιτειχίζειν τε κωλύειν ἡμᾶς πλεύ- 
» Ν » , Ν (δι ΄ “ ἣν 

“ σαντὰας ἐς τὴν ἐκείνων καὶ ἥπερ ἰσχύομεν ταῖς ναυσὶν 
Ξ » χ ΄, Χ ς “ ΕΒ ΄σ 

ΤΕΥ ΟΝ]. μΡ ΠΒΆΒΙΟ ἐες εν εσθοις «πτλεῶν τ γαρυτημεῖς ἔχομεν τοῦ 4 
ἴο Θά] {Π6Ὶ πᾶνδ] 

Ν τος » “ “5 4 Ὁ » “ 

5ΚῚῚ “ κατὰ γὴν εκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας ἢ ἐκεῖνοι 
ςς 3. ΄- ᾽ 5 » Ν ἊἋ Ν ᾿Ὶ ων ᾽ὔ 

ἐκ τοῦ κατ ἡπειρον ἐς τὰ ναυτικα. τὸ δὲ τῆς θαλάσσης ὃ 
͵ 5» ͵ ᾽ ΄“-“ ὔ 

ἐς ἐπιστήμονας γενέσθαι οὐ ῥαδίως αὑτοῖς προσγενῆήσεται. 
ςς » Ν Ν « ΄“ ΄ Φψ0"Ν » Ν 3 νῪ ΄“- “- 

οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικῶν 6 
ἢ ΄σ ἈΝ ,ὔ 5 ᾽ὔ 

-- ἐξείργασθέ πω" πῶς δὴ ἄνδρες γεωργοὶ καὶ οὐ θαλάσσιοι, 
ςς Ν » ἣ “ 9 Ἷ Ν ν « ᾽ « σι 

καὶ προσέτι οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι διὰ τὸ υῳ ημῶν 
ςς “ Ν πἰρῖς, "Ὁ “ δ, ΕΣ ΩΝ ἕ Χ 

πολλαῖς ναυσὶν ἀεὶ ἐφορμεῖσθαι, ἀξιον ἂν τι δρῷεν : πρὸς 
δ Ἁ 7 Ἃ ,ὔ 72 

“ μὲν γὰρ ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν διακινδυνεύσειαν, πλήθει 
ςς ᾿ » 7 7 τ ΄- Ἀ ΄ ,ὔ τ ᾽ὔὕ 

τὴν ἀμαθίαν θρασύνοντες" πολλαῖς δὲ εἱργόμενοι ησυχα- 
ες Δ “5 - Χ Ν “ (ἕξ Ξ 7ὔ ; ", Ὗ 

σουσι και εν Τῳω μὴ με ετῶντι αεὺυν ΤΩΤΕρΟ εσόονται και 

{ςς ὃ » Ὧν τὰς Ἂν » Δ Ν δὲ Χ ν » Ν 

ι Ααὐ7τὸῸὺ Καὶ ΟΚΡΉΡΟΤΕροΟιΙ. Τὸ ε ναυτικὸν ΤΕΧΡΉἢς εστιν ἢ 

{ςς σ Ν ΕΣ Ν » ᾿ 4 σ , » 

ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ. ἐκ 
ςς ς -“ » Ν “-“ Χ » , ΄’ 

παρέργου μελετᾶσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον 

“« ἄλλο γίγνεσθαι. ΟΧΙ,Π]|. εἴτε καὶ κινήσαντες τῶν 
72 δ ΄σ ᾽7ὔ “ 

ΠΟΙ ΘΟ] {πον ππᾶον- δύ ὈΟλυμπιάσιν ἢ Δελφοῖς χρημάτων μισθῷ 
ΤΩΪΠ6 {ΠΕῚΓ Πᾶν Δ] ΡΟΥΘΓ 

ςς 7] ων ς ΄σ' « ΄“- Ν , 

ἊΝ ἰοπηρείηρ ἐμοῖς το. “ μείζονι πειρῷντο ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους 

1. ἤπου Ε΄. ἦ που ΒεκΚΚ. δὴ καὶ ἐν Κα. 4. γε] οπχ. ΝΟ. «ηΐϑ ἱκανὸν 
Ῥοπιηῦ (1.1. τε] οἵη. Β.᾿. ᾿Ἰη!ογθαΐαν καὶ φιοα Παροηΐ (Ὁ. : 1 ΟμλΪΒ] οὰπα 
Α.Β.Β.Η.ς.ἢ. οτα. Ῥορρο. (ἀοβ] ον. ΒΈκκ. 5. ἐς τὴν] ἐν τῇ (.6. ἰσχύομεν 
ἐν ταῖς 68. 6. ἀμύνασθαι Ν. γὰρ ὅμως ἡμεῖς ἔχομεν (. γὰρ ἡμεῖς ὅμως 
ἔχομεν 6. τοῦ] τὰ α. η. κεῖνοι (Ὁ. 9. ἐπιστημονίας Β. προσγε- 
γενήσεται 1. 1ο. αὐτὸ] οἵη. ἃ. ἐπὶ 1,.0.8. 11. πω] οπι. Α.Β.Ε..1,..0.Ρ, 
ν.ρ».ἢ. ΒΕκΚΚ. βα. 2. πω πῶς (Ὁ. 13. ἐφορμᾶσθαι Ἰ.6. 14. ὀλίγας ἐφορ- 
μούσας Α.Β.1.ΕΉ.5.ἢ. Ῥορρο. οθ]ου. Β6 κι. ΟἿ. δὲ νυ]ρο ὀλίγας ναῦς ἐφορ- 
μούσας. 15. θαρσύνοντες ἃ. ἡσυχάζουσι σα. τό. ἐν τῷ ] οἵη. 1. ἔσονται 
Ροβί ὀκνηρότεροι ροπιηΐ (.1,.0.Ὀ. καὶ αῃίθ δι᾿ οτη. (Ὁ. 18. τύχοι ἴ. ὡς ἂν 
τύχῃ ταῦτα ἐκ παρέργου ΑΤΙ511465 ρτο ΒΠεοῦ. Ρ. 185. (ὐδηίον. 19. μὴ δὲ Ο. 
20. ἄλλα Α.Β. νικήσαντες Α.Β.ΕΕΡ.ο. εἴ τε Βεκκ. 21. ὀλυμπιᾶσιν ().}ν, 
Η. ᾿Ολυμπίασιν Ῥορρο. (ἀο6]16Γ. Βεκκ. ὀλυμπιᾶισι Ἐ.. 22. πειρῶνται ΙΚ. 

18. ἐκ παρέργου] (ὐοτηρατο ὙΠ]. 27,4. “ἃ Ὀγ-τνοῦϊς, οὐ Ὀγ-] 0, ἃ τπϊηρ οη6 
ὁ ἔἤΑγις οὐκ ἐκ παρέργου τὸν πόλεμον ““ὈΥ 1Π6 Ὀγ.᾽ Οὐοπιρᾶγ ΟΡ Οο]65, 

ἐποιεῖτο, ἀπ 4180 Υ. 60, 3. Πάρεργον ῖα ΡΗϊ]οοίοῦ, 472. ἀλλ᾽ ἐν παρέργῳ θοῦ ἀε. 
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ΑΥ̓ΠΕΝΒ. 
Τοῖστι ΒΘ 6 ἴο ἀθβοσέ 

ἴῃ {πΠ6 ΠορῈ οἵ ΠΙρΠΟΣ 

Ῥᾶν. 

Α. Ὁ. 432. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΟἸνΡ. 87. 1. 
΄“ ΄σ Ἄν Χ ϑ “ 3 ’ὔ 

“ τῶν ναυτῶν, μὴ ὄντων μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων, 
ἘΞ ΄ 3.2.4..σἡ Ν “ , δ 
ἐσβάντων αὐτῶν τε καὶ τῶν μετοίκων, δεινον 

ξ Ἃ ᾿-ΨΎΌΝΝ “-“ Ν ΄ « ΄ ἊΝ ΄,΄ 

ἂν ν᾽ νῦν δὲ τὸδε τε ὑπάρχει, καὶ ὅπερ κράτιστον, κυβερ- 
ζ , » ΄ Ν Χ ,΄ «ε Τ γι 

νῆτας ἔχομεν πολίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν πλείους 

ς καὶ ἀμείνους ἢ πᾶσα ἡ ἄλλη Ἑλλάς. 
Ν ϑι ων ἴω ͵ὔ 

καὶ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ ὃ 
Ν Ἃ , “ ,ὔ ΄ “ Υ, 

« οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τῶν ζένων τὴν τε αὑτοῦ φεύγειν καὶ 
ς Ἂ ΄" σ “ λ. ὃ λί ιν “ ἦἤ 

μετὰ τὴς σσονος μὰ ελτπιθοςφ, ολιίιγὼν ἡμερῶν ἐνεκᾶ 

ΑΥΠμΘη5. ἴΠθὴ ψγὰ8. ἴη- 

ψᾺ]ΠΘΓ 16, Ργονϊαρᾶ 

8:6 αἸὰ πού [ογίοϊξ ΠῸΡ 

δαναηίαροβ Ὁ. ΘΠΟΟῈΠ- 

ζουῖηρ [Π6 ΘΏΘΙΩΝ 5 811- 

ῬΟΙΙΟΥΣ Ια πα ἴοτορ ἴῃ {6 

ΟΡ ἢοΙᾶ, ἤμῸΠῚ ἃ 

ἱπηραύϊθποθ οἵ βθθίῃρ' 

Αὐἰοα Ἰαϊὰ νναϑίθ ὈῪ 

{Π6ῚΣ ᾿ΠνΒΙ ΟΠ ; 

ἐ τμηθῆναι καὶ τὴν 

( ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν ἀμαχεὶ, ἡμῖν δέ ἐστι 

Ι. ἡμῖν 1. πὴ: ἢ. 

συναγωνίζεσθαι (δ 

18. τὴν] ὁχα. {1.0} ὧνπερ παρ᾽ Ὀ. 

μεγάλου μισθοῦ δόσεως, ἐκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. 

{ς . ΨΦΕ ΤΟ Χ » ,ὔ ,ὔ Ν 

ἐπὶ τὴν ἐκείνων πλευσούμεθα, καὶ 
ς “ « 7, “΄ ’ 

τοῦ ὁμοίου ἐσται [Ἰελοποννήησου 
᾽ Ἂ Ὡῳ -ς 

Αττικὴν ἅπασαν 

τ ἅπασα σὈΟ ΘΕΡῚ 
9. μὲν περὶ πελοποννησίων Π.ΡΝ. 

πλήσια) καὶ παραπλήσια τοιαῦτα Δ.Β.ΕΚΕΗΥ ο.. 

Καὶ τὰ 
ς Ν ’ Ὑ “ Ἂς 

μέν [Πελοποννησίων ἐμοιγε τοιαῦτα καὶ πα- 
ς Λ δ 30) Ν ἈΝ ε 7 ΄ 
ραπλήσια δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων το 

ὯΝ » , 8 ΄ 3 ὸρ 

τε ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλλάχθαι 
- Ἂς ὅ᾽, » 3 Ν ΄“ γ᾽ ᾽ὔ 57 

καὶ ἀλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἰσου μεγάλα ἐχειν. 
2 » Ἂν Ἂ ε -“ -“΄ Ὑ « “- 

τ ἐπὶ τὴν χώραν ἡμῶν πεζῇ ιωσιν, Ἡμεέεις 
᾽ » ᾿ 

Οὐκέτι εκ 

μέρος στὰ 

οἱ μὲν γὰρ οὐχ 

γῆ πολλὴ 

ἄλλη] οι. ἃ. 8. δώσεως Εὶ. 
ποιαῦτα καὶ παρα- 

11- ὧνπερ) ὧν παρ᾽ Ἵζ τα, 

πεζοὶ (ΟΝ. 15. πε- πεζὴν 1..Ν.0... 
λοποννήσου μέρος ΑΒΕ...» ἢ. ΡΟΡρο. (ΕΠ ]ογ. Βεκκ. Ο.6. οἱ να]ρῸ ΑΞ 

ποννήσου τε μέρος. τι) 0Π|. Ρ᾽ 

4. κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας κ. τ. λ.} 
Οὐμρατο Χοποροη, ΟἿ᾽ {Π6 ννΥΙῸ 0 
ΘῸΘ5Β. ὉΠΩ͂ΘΥ Π8δ πᾶτηθ, 1)6 ΒΘραθ]οα 
ΑἸ ΘηΙθη8. 1. δ. το. διὰ τὴν κτῆσιν τὴν 
ἐν τοῖς ὑπερορίοις καὶ διὰ τὰς ἀρχὰς τὰς 
εἰς τὴν ὑπερορίαν, λελήθασι μανθάνοντες 
ἐλαύνειν τῇ κώπῃ αὐτοί τε καὶ οἱ ἀκό- 
λουθοι. ἔ  Ἐ Καὶ κυβερνῆται ἀγαθοὶ 
γίνονται δι’ ἐμπειρίαν τε τῶν πλόων, καὶ 
διὰ μελέτην" ἐμελέτησαν δὲ οἱ μὲν πλοῖον 
κυβερνῶντες, οἱ δὲ ὁλκάδα, οἱ δ᾽ ἐντεῦθεν 
ἐπὶ τριήρη κατέστησαν. οἱ δὲ πολλοὶ 
ἐλαύνειν εὐθέως οἷοί τε εἰσβάντες" εἰς 
ναῦς, ἅτε ἐν παντὶ τῷ βίῳ προμεμελετη- 

κότες. 
9. τοιαῦτα καὶ παραπλήσια] ΤῊ βᾷ1η6 

ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ 18 10 6 Τοιη4 ἴῃ οἰ. 22, 4. 

17. ἀμαχὶ ἃ... 

δηᾶ ΥἼ1]. γ8, τ. 1015 956 Οἵ [Πθ Ρ]ΘΟΠΒΠῚΒ 
οὗ Ἰαηρίιαρδ ἴῃ 108 ΘΑ] ΟῚ βίαϊθ, ἀπ ἃρ- 
ῬΘαΓΒ ἴ0 Πᾶν σγυΟν ἢ Ἰηΐο ἃ ΘΟΠΙΠΊΟΏ 
ἴοττῃ οἵ ννουβ [0 βχρῦθββ Ππ6 ποίϊοῃ οἵ 
ΤΟΒΘΙ Ὀ]ΔΠο6 ἴῃ {Π6 τηὰϊη. “ΠΟἢ, ἀπῇ 
“ ΘἸΤΉΠ]αΥ ἴο ννμαῦ ἢὰ5. Ὀθθη βίαϊθα, ἀο 1 
κε ΛΟΙΒΙΟΘΥ το θ6 [Π6 βίαϊα οἵ {Π6 Ρε]ο- 
ἐς ῬΟΠΠΘβίδη οδι158.᾽ἢ 

11. ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην] “ μέμ- 
“φεσθαι οὐπὶ ἀαΐϊνο,᾽"᾿ βᾶγ8 [)0Ὅγθο, 
“ς ΨΧ ὈΒαΓραΐα ΗΒ Ὧ6 Ῥθυβοηᾶ : οἵ 
“ρα Π] ποίϊοηθ φιογοηαϊδ ν8] δμοοθη- 
“« δογηαὶ.᾽ Βαϊ ΘΟΙΠΠΡΆΓΘ ΡΙαΐο, ΟΠῖο, 
Ρ. 59. ἂς τούτοις τοῖς νόμοις μέμφη τι ὡς 
οὐ ΣΕ ἔχουσιν ; ἈΠ ὧνπερ ἐκείνοις 
ἐμεμψάμην τηᾶῦ 8 τὶρι]ν ὑγαηβ]αίθα, 1 
ΒΌΡΡΟΒΘ, “απ 1118 νἹο 466]. 



ΞΡ ΘΗ ΣΑ ΤΊ, 4: ἹΝΝ 

ΑΤΗΕΝΒ. Α. Ο. 435. ΟἸνπιρ. 87. 1. 
ἐς Ὁ μ΄ Ζ 'ς 5. ἂν ,ὕ Ἃς, -ν -“ ΄χ 

καὶ ἐν νήσοις καὶ κατ᾽ ἡπειρον. μέγα γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης 5 
ςς ’΄ ’ὔ χς » Ἂν Ἂν ΄-“ ,ὔ “Ὁ 

κράτος. σκέψασθε δέ εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται, τίνες ἂν 6 
, - τς Ἀ ᾽ » ’ὔ 

ἀληπτότεροι ἦσαν ; καὶ νῦν χρὴ ὅτι ἐγγύτατα τούτου 
΄ Χ ᾿ “ Ἂ ΓΝ, αἱ » - “- ᾿ 

διανοηθέντας τὴν μὲν γῆν καὶ οἰκίας ἀφεῖναι, τῆς δὲ 
;Ψ,) ΄ Χ ἷ 

5.“ θαλάσσης καὶ πόλεως φυλακὴν ἔχειν, καὶ [Πελοποννησίοις 
« Ν » ΄σ » ’ὔ ΄- Ἅ ἣ , 

ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισθέντας πολλῷ πλείοσι μὴ διαμάχεσθαι 
΄ ΄ὔ Ν 53 ᾽ Υ. ΄ 

(κρατήσαντές τε γὰρ αὖθις οὐκ ἐλάσσοσι μαχούμεθα, καὶ 
Ἃ “-“ Ν ω ΄ “ " ΄ 

ἣν σφαλῶμεν, τὰ τῶν ξυμμάχων, ὅθεν ἰσχύομεν, προσα- 
΄ » , [ς ’,΄ ἌΝ Ἐ “ «ε ΄“ 77 

πολλυται οὐ γὰρ ησυχάσουσι μὴ ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπ᾽ 
5 Χ ΄, 7, 5. (ἢ κ 5 ΣΝ Ν Ξ 

αὐτοὺς στρατευειν)ὴ, τὴν τε ὁολοφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς 
ἰοὺ » Ἂ “- ’ὔ δ᾿ ᾽ Ἂ ΄, ἣν ΒΩ 

ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων" οὐ γὰρ τάδε τοὺς ἀνδρας, 
᾽ ε'. 3) “- ΄ ἈΝ » ᾿ 7ὔ Ἔν δος 

ἀλλ᾽ οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται. καὶ εἰ ῳμὴν πείσειν υμᾶς, 
“.ἵ 

Ἵν ΕΟ , Α᾽ ΄ ΄ 

αὐτοὺς ἂν ἐξελθόντας ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶσαι, καὶ δεῖξαι 
’ὔ ΄“ Ἂ ΄ » «ες ’ 

Πελοποννησίοις ὅτι τούτων γε ἕνεκα οὐχ ὑπακούσεσθε. 
Ἂν ,΄ “ Ἃ 

ΦΌΧΤΗ͂Ν. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέ- 
ἊἋ 5. » Ψ Χ » - “ 

σεσθαι, ἣν ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολε- 
- Ν , » ’ὔ ἊΝ 

οΥ ΟΥ αἰτοπιρήης ἡ μοῦντες καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προσ- 
ΒΟΠΟπο5. Οὗ οοπαιϊιδβέ, « , “ Ν ΄ Ν » ΄ 

ταῖμου ἐπαη δοῦης οε Τίθεσθαι"; μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας 
ΚΕ ΔΎ Χν ἘᾺΝ Ἐν ν- ε , ΚΕΝ ἘΠ 5 , , ᾿ἀπν ρυϑμανς “ ἡμῶν ἁμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. 
Δ. Ε ᾽ “- εΥ Ν » ,΄ ΄ [χ4 “ " 
αλλ εκείνα μὲν καὶ ἐν ἄλλῷ λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις 2 

"ζζ ὃ λ θ ́ ὐεῖ, “ δὲ ΄ ᾽ ΄ » ΄ὔ 
ηλωθησεται" νῦν δὲ τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, 

ΗΘ ΘΟΠΟΙ65 Ὁ. προ (ς “4, ΔΘ ΤΟΣ προ 5 - νΝ , Ἐπ μμταν Ἧ, Μεχοβεος Ἵμεν ἐπὶ πο τ τ Ἄπμεσα 

βσπα τοῆακαὶ το 1 ἀο- “ὁ γρῇσθαι, ἣν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας 
τ 5 οἵ ἔπ ῬΘΙΟρΡοπ- » κ 5: ΄ ΠΥ ΟΞ ΄ “ ε ’ 
πευιπξα, μὴ ποιῶσι μὴῆτε ἡμῶν μῆτε τῶν ἡμετέρων 

ἱ 

1. θαλάττης α.1,.0. 4. 2. εἰ μὲν γὰρ ἘΞΗΝΟΥ. ο.ρ. Ῥορρο. 5. πελοπον- 
νησίους Α.Ἐ.ΕΝα.Η.Κ.Ὸ.ἢ. 6. ὀργισθεῖσι τλατσοὸ ΝΟΥ͂. πλέοσι (.α.᾿", 
πλείονι Ὦ. μὴ] οἵη. σ΄. 7. τε] οἵα. ΟἸΚΟΝ.Υ. 9- μὴ οὐχ ἱκανῶν ΝΟΝ. 
ὄντων ἡμῶν Ἰ,. 1ο. τὴν γὰρ ὀλόφυρσιν 5. 11. ποιεῖσθε ἃ. 12. τάδε 
α.1.1,.0.Ρ.6... ἡμᾶς Κ. 15: αὐτὴν Ι,.Ε6. 17. προτίθεσθαι (.6. 
51 ἀποπέμψομεν Α.Β.Ε. ἀποπέμψωμεν ἃ δεῖ λακεδαιμονίοις, ἀποκρίνασθαι 6. 
22. ἀγοραῖς ΙΚ. 238. χρήσασθαι 1,..0.Ῥ, καὶ] οτη. 8. 24. μήτε ἡμῶν] οἵη. Η. 

2. εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται] (ΟὐΟΙηρατα τοῦ νησιώτας εἶναι. ““ ἘδΕ]Ιη δ᾽ ἃ5 ΠΘΑΤΙΥ͂ 
ΧοΠπορΡρμοῦ, 46 Βθρ. Αἰπδηΐϊθεπβ. 11. “88 ῬΡοββίθ]8 δβ 1 γοῖϊ τυ 6 ΒΔ 6 Γ8 ; 
ς 14. 15; τό. ““ ρῃουδι ]ηρ ν]θν8 8Π ἔθ! πρδ ἃ8 

8. ὅτι ἐγγύτατα τούτου διανοηθέντας] ““ ὭΡΑΙ 88 ΡΟΒΒΙ0]8 ἴο {Ππ6 βίαΐβ οἵ δοίμαὶ] 
Οομηρατο 1Π1.40, το. γενόμενοι ὅτι ἐγγύ- ““ ΙΒΙαηογβ.᾽ 
τατα τῇ γνώμῃ τοῦ πάσχειν. τούτου, 1. 6. 22. ξενηλασίας 1)6 ξενηλασίᾳ 1 ,ἀορατ- 

ΤΗΠΟΥΘΙΡΌΕΒ, ΜΟΙ. 1. Ν 



1 

Ηδαοϊς. Ρορρο. (ἀοβ]]οσ. 
ο.ἴ. 

7: 
14. 
Βεκι. Ὁ. οἵ νυ]ρὸ ἐκλείποντες. 
Τὴ. 

8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΗΕΝΒ. Α.6. 435. ΟἸγταρ. 87. 1. 
’ 5᾽ ο 5 ΄σ , 3 “-“ ΄- 5᾽ 

ξυμμάχων (οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς οὔτε 
“ 

τόδε), 
» , ΒΩ » » Ἂς σ » “ ΄- 

αὐυτονομοὺς εχόντες ἐσπεισάμεθα, καὶ οτὰαν κακεινοι ταις 

Χ ᾿ ͵ “ » , » 7 9 τ 
τὰς δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, εἰ καὶ 

“ » ΄“ , ἣν Ἴ2 ΄ 

αὑτῶν ἀποδῶσι πόλεσι μὴ σφίσι τοῖς Λακεδαιμονίοις 
» ͵7ὔ » ω 5 Ἅ, » “ ε τς « ͵, 

ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, ἀλλὰ αὐτοῖς ἑκάστοις ὡς βού- 8 
7, ν ὦ 5ὴ 7 “ Ἂ Ν ΄ 

λονται" δίκας δὲ ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ τὰς ξυνθήκας, 
,ὕ ΣΡ "7 Β ΄ δι 5 ͵, Σὰ 

πολέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεθα. ταῦτα 
Ἂ , ΄, “ σ΄ ΄“ 7, 

γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα τῇδε τῇ πόλει ἀποκρίνασθαι. 
»Ὸ7 εν ΝΕ » » ΄- ΕΝ ΝΥ ΄, “ 

εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀναγκὴ πολεμεῖν" ἣν δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον 
΄ Ὁ » , κ ᾽ 7 ο 

δεχώμεθα, ἧσσον ἐγκεισομένους τοὺς ἐναντίους ἕξομεν" ἔκ το 
“ 7, ΄ “ Ν ΄ Ν » ΄ 

τε τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ 
’ὔ Ν ᾿κ ἕξ “-“ ΄ὔ « “ 

μέγισται τιμαὶ περιγίγνονται. οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν 
ε "4 ᾿ Ν » ᾽ ᾿ς Ν “ « ᾽ὔ 

ὑποστάντες Μήδους, καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι 
» Ἂν Ν Χ «ς , ) , 7 7 ΕΝ 

ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ τε πλείονι ἢ 
Ὰ Ν Ἷ, 7] “Ὁὃ ’ὔ 7 Ψ' 5 τἀ 

τύχῃ καὶ τόλμῃ μείζονι ἣ δυνάμει τόν τε βάρβαρον ἀπεώ- 15 
Ν 5» δ ἵ 5 Ἂ - » Ν , 

σαντο καὶ ἐς τάδε προήγαγον αὐτά. ὧν οὐ χρὴ λείπεσθαι, 
ΕῚ Ἁ, ὁ " Χ ᾿Ν 2 ΧῪ ,ὔ Ἂς .-» 

ἀλλὰ τοὺς τε ἐχθροὺς παντὶ τρόπῳ ἀμύνεσθαι καὶ τοῖς 
» ,ὔ “ » Ν Χ » ᾿ 4 “ ᾽» 

ἐπιγιγνομένοις πειρᾶσθαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παραδοῦναι. 

ἃ. τε ΒΕ ΟΜ  γορῖε 
4. αὐτῶν Δ.ΒΟΙΕΕ ΙΗ ΚΟΝ.ν. 

σι. ο6}1. (Ο. ναϊρο, οὲ Ῥορρο ἑαυτῶν. ἐπιδῶσι Θ. 5: ἐπιτηδείως ] οπη. ἔ. 
ἀμυνόμεθα Α.1.. ἀμυμώμεθα Βα: 8. τῇδε] οἴη. α. 9. ἀνάγκῃ Ἐὶ, 

ἐκλιπόντες Α.Β.ΟΙ ΕΗ ΓΚΟΙΝ.Ο ΡΟΝ ἃ. τε ἢ.1. Ηδδοκ. ῬΟΡρο. 6061}. 
πλέονι Ὁ. πλέον ἃ. 15. ἀπώσαντο 6. 

οπι. ΤΟΥ 5118. 
εἰ δὲ καὶ Ρ. 

1. κωλύειν 1,.0. ἐν] 

τε οἵη. Υ. “τρόπῳ παντὶ 1,.0.Ρ. 

ΤΠΟΠΙΟΤΙΙΤῚ Τηλ]α οΟηροββοσιιηῦ Μριγ8. 
ΠΠ|. ΜΊΒοΘΙ]δη. [μἀοοηϊο. 9. οὐ Οταρ. 6 
ἈδραὈ]. [μαορα. 1{Π1..4. θυ καᾷκ. Οομρ. 
11. 320, 2. Το ἀνοννϑῇ οδ]θοῖ οὗ {Π688 
ΒΕΓΤΗΓΊΑΓΎ ΘΧΡΙ]ΒΙΟΠΒ οἵὨ Δ]16η8, Ὀγ ν ΒΙΟἢ 
αὖ {Π6 ρ]θαβιισο οἵ [Π6 σονθυηπηθηΐ ἃ]} 
ΓογοῖσΠουβ τηϊρῦ Ὀ6. ογάθγθα ἴο ᾿θᾶνθ 
ραγία Ἰτητη θα ΠἸαΐθὶ ν, ἃ Πα [0 ΟΔΥΤΥ ἈΥΨΑΥ͂ 
4}} {Π6ῚΓ ῥτορουίν, ννὰβ ἴο ργδνθηΐ {Π6 
᾿π τοσοῦ οἵ ἔουοῖρη τηᾶπποῦβ. [1 
μα αἶβὸ ἃ ἔαγῦπου οΟὈ]θοῖ, ἰοὸ ῥγονθηΐ 
{π6 [ογτμαί θη οἵ ἃ θοὰν οἵ τηθυοδη 6 
Δη] ννΘα ἢν Δ]|16Π 8, νη0 ἴῃ ἃ}} σονοτη- 

τηθηΐβ [οὰπ 66, Πκ6 τΠαΐ οἵ ραγία, ΟἿ ἃ 
ΒΥ 5θῃι οἵ θχο]τιβίοη, παύα αν βίο ηρτῃ- 
Θηθα {Π6 Ἰηΐογοδί οἵ {πΠ6 δχοϊ πα θα οοτη- 
ἸΠ08, Δη4 Ἰοϊηπθα {Π6 πὰ ἴῃ ἀοη  ΠΠἸηρ᾽ ἃ 

ΤΉΟΓ6 Θχίθη θα σοτητηιιηϊοαίίοι οἵ Ρ0]1- 
[104] τ]ρ 8. 

1. κωλύει] Ἐφαυΐάθτη κωλύει ᾿ἰτηροτ- 
ΒΟΠΆΠΙΓΟΓ αἸοῦαπι Ρα αν θυ, τα δεῖ οἵ 
χρή : αὖ οὐ κωλύει αἸοὶ ροβδὶῦ ὑτὸῸ οὐδὲν 
κωλύει. Ηλαοκ. Ηδγηδηη τππαογβίαπαβ 
ἐκεῖνο ἀη τόδε ἃ5 Δοοιιβαίνοβ, ἃΠα βὰρ- 
ΡΙΪΘ5. τὶ ἃ5. ὅπ ποιηϊπαίν οαβ8 ἴο κω- 
λύει. ἼΠ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ πᾶν 6 16 Ά}}Υ 
{Δ η5]αῖθα Ἰηΐο ΕἸ ρ] 15}, “Τὸ Του 1685 
κε ΘΙ Π6 Σ᾽ Πη6. ΟΠ6. ΠΟΙ {Π6 ΟΥΠΟῚ ἴῃ [Π8 
“ἐ τγραῖγ." (ΟΠ ἀπαουβίαπ 8. κωλύει 
ἃ5. ᾿ΠΠρΡΟΙ͂ΒΟΠΔΙ, ““ ΠοΙΓΠμον 1Π6 Οη86. ΠΟΙ 
“86 ΟΥΠΙΟΥ ἰδ ἃ διπάθγαποθ ἴῃ [Π6 
" {πραῖν.᾿" 

4. μὴ σφίσι τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπιτη- 
δείως  (ὐοιαράγο Πρ. 10, 1. 70, 1. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 1. 145, 146. 179 
ΑΥ̓ΤΕΝΒ. Α. Ο. 435. ΟἸΣταρ. 87. 1. 

Γ΄ δὶ “ “- 9 ε “ 

ΟΧΊ,Κ. Ὁ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν, οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι 
’ δ ΄ “ ΠΝ 5 , ᾺἋ 

νομίσαντες ἄριστα σφίσι παραινεῖν αὐτὸν ἐψηφίσαντο ἃ 
5 ἊΣ Ν “ , ᾽ , 

ΗΕ ορϊηΐοπ μόναις; ἐκέλευε, καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο 
ἃ Πα {ΠῸ ῬΘΙΟΡΟΠΠ Θβῖδῃ ον δος 7 θ᾽ “ ΄ « "΄ τῇ ἐκείνου γνώμῃ: καθ᾽ ἐκαστα τε ὡς εῴρασε, 
ΔΙ Βϑα 05 ΓΤΟΓΠΠῚ 

Βοπῖρ που Πανὶπρ δ Ἃ ΄ ἠδὲ Ἂ ΄ “ δ καὶ τὸ ἕυμπαν, οὐδεν κελευόμενοι ποιήσειν, 
{Π6 1 ῬΓΟΡΟΞΩΪ8 ΘΟΠ- 

, ον Νὴ Ν᾿ ἤ - ΄σ 5 

ῬΙΪδᾶ νεΐα, δίκῃ δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας ἑτοῖμοι εἶναι δια- 
7 ΄ Ψ, "7 . 

λύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ οἱ 
εν Ἴ » Γ 5 ,ὔ ἴν » , 

μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου καὶ οὐκέτι ὕστερον ἐπρεσβεύοντο. 
΄ὔ Ν Ὁ ὔὕ 

ΟΧΊΤΥΙ. Αἰτίαι δὲ αὗται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφο- 
Ἃ ΧΝ ΄σ ᾿ς 5 ’ 5 Ν » Ἂν 

το ρευῖρε αὶ τς νῆα Τέροις πρὸ τοῦ πολέμου, ἀρξάμεναι εὐθὺς ἀπὸ 

οἵ ταυιίυιαὶ οοπιρίαῖο5 τῶν ἐν Εἰπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ: ἐπεμίγνυντο 
[ ἐ 

ὩΠηα ΑἸΒοι βίο, ἱπίθγ- Δ  ἩΣ Α Υ λΞ ᾿ Εν Ἄ Ἑ ᾿ 

Θουτθθ νὰ 5} Κορὲ δὲ ομως εν αυὑταις Και πὰρ ἀλληλους ἐφοίτων, 

ὯΡ ούνγθοπ ἐῃ6 οοπ- ,ὖ Α 5 3 7 δὲ ϑης ὃ ἘΞ 
Ρ ακΚηρυκτῶς μεν. ανυπτοπτως εου σπονόοων 

ἐγῖοβ, θὰ ποὺ πἱΠποιΐῦ Ν ς, " Ν ΄ τὴ Ν , 

τος π θό 78 ξύγχυσις τὰ γιγνομενα ἣν καὶ πρόφασις 

πος τοῦ πολεμεῖν. 

5. τοῖς λακεδαιμονίοις Ο.α.Κ ΤΟΝ ΟΡ. 6. Ῥορρο. (ο6]16γ. ΒῈκκ. Α.Β.Β..Ε. εἱ 
οοἰοιϊ τοῖς τε λακεδαιμονίοις. 4. τε] οἵη. ΝΥ. ἐφώρασε Ε. 606. τὰς] οπι. Κ. 
ἡ. ἐγκλημάτων καὶ ἴσα καὶ ὅμοια ς. ὅμοιον ἃἅ. τ1. ἐν] οἴη. 6. ἐπεμίγνυτο Ο. 
13. ἀκήρυκτα 8. δὲ οὔ] δέον ἴ. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ. 

Β. 

------- τα Ἴεε:».-------ςς-- 

Ϊ γᾺ ΡΧΕΤΑΙ δὲ ὁ πόλεμος ἐνθένδε ἠδη ᾿Αθηναίων καὶ 

Πελοποννησίων καὶ τῶν ἑκατέροις ξυμμάχων, ἐν ᾧ 
Ε » 7 5 ᾽ Ἂς ΕΣ » 7 

Βαΐξ ἔτοπι {6 τοίυτῃ Οὔτε ἐπεμίγνυντο ετὶ ἀκηρυκτὶ παρ ἀλλήλους 
οὗ {π6 ΤΔοραςιη οἶδ Ὲ ἔν σις ᾿ : ᾿ 

ΔΙΩθαβοδουβ 8} ἰπἰοὸ.- ΚαΤΑασταντες ΤΕ ξυνεχῶς ἐπολέμουν γεγράπται 

ϑ, 3. ΒΓῸΙς "ὲ δ “- “ 58 ἦρ ἣ ΄ὕ κ 
ὀρ δρδ Ὁ δὲ ἑξῆς ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο κατὰ θέρος καὶ 
ἘΠ655 ΤΠ ΓΟῸΡῊ {Π6 Π16- 

αππι οἵ ποτα 18, χειμῶνα. 

“4 ,ὔ 

11. Τέσσαρα μὲν γὰρ καὶ δέκα ἐτὴ ἐνέμειναν αἱ τρια- 
΄ ὯΝ Ν 5. ΤΡ ᾽ » Υ “ ὦ - 

κοντοῦύτεις σπονδαὶ αι ἐγένοντο μετ Ευβοίας ἀλωσιν Τῷ 

ἩοτΘ ἔποη {π6 ῬεΙο- 

ῬΟΠΠΘΒΙ8 ἢ ΥΩ ΡΓΌΡΟΙΥ ; ᾿ Ὰ Ἢ ᾿ 
. 3, “ 3 . 

θορῖηϑ : Αργει τότε πεντήκοντα δυοῖν δέοντα ἐτὴ ἱερω- 
Ἃ. ΟἹ 431. ΟἹ. 87:1. 4 Ν » , 5 Ἂ, ᾽ ’ὔ ν 

Ματοῖ οὐ Αρηὴ, μένης, καὶ Αἰνησίου ἐφόρου ἐν Σπάρτῃ, καὶ 

δὲ πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει, ἐπὶ Χρυσίδος ἐν 

ΤΊτα]ο ποηπ}}}} οατοηῦ : (Οὐ. βοϊπιη παροῖ β. θουκυδίδου β. ἃᾷ. θουκυδίδου 
συγγραφῆς β. Ὁ. θουκυδίδου ξυγγραφῆς β. Β.Η. θουκυδίδου ξυγγραφῆς δεύ- 
τερον ἡ. θουκυδίδου ξυγγραφῆς τὸ δεύτερον Ν. θουκυδίδου ἱ ἱστοριῶν ξυγγραφῆς 
βιβλίον δεύτερον 1Ἰ,. 8. οὐδὲ [. τε᾿ ΟΙΠ. 6. ἀκηρυκτὶ (.ο. Ῥορρο. (06]]. 
6 Κὶς. να]ρὸ ἀκηρυκτεί. ἄλλους ο. 4. γέγραπται δὲ] καὶ γέγραπται 1 ".. 
Ο.Ρ... 7. τέσσαρα γὰρ καὶ δέκα μὲν 1,..0.6 τέσσαρα καὶ δέκα μὲν (ΟΡ 
αἱ οἵη. 1..0.}. τριακοντούτις Ἀ. ὃ. ἐγδτοντο ης 

5. κατὰ θέρος καὶ χειμῶνα] Νοιηΐηθ, ΟΙΡίογοΒ Ῥουρουδπὶ δῦ Χρυσηΐς, ῬΤῸ 
θέρους σοΙηρΙοΠΘη Ὁ νοῦ οὐ εοϑίαΐθηη, Χρυσίς. ΜΙ. Πιροραγτά. Ν]. Ἰὑπθπααῖ. 
χειμῶνος ἁὐιτππη τη οὐ ΠΙθιηθπ). Ῥείαν. 11. ]1})6 τῆοτθ ΑΤΡΊΨΟΓΙΙΠΙ ΔΠΠῸΒ ῬΕΙ͂ 
Χ, (6 Ἰθοοίτίη. δ πηρ. ο8. δὶς οὐ 4111 ϑασογάοίθβ σοιηραίαπαϊ, σαθιη ἢἰς ἰδη- 
ὐτθοὶ ῬΑ ΟΥ ἀὸ ΓΑ ]ηὶ δου ρίουοϑ ἀη- οὶῦ 6Π0]., πλιὰ Πα θη, α108 ἴῃ ΠΟΙΒ 
ΠῚ ἴῃ ατιὰ8 Ραγίθβ {Ἰθυηῖ. ΜΙ]. δα ϑιπὶ Ἰαπᾶας ΗἩπάβοπιιβ. 1)6 οΠὰ- 
δοῦν, οἵ (γα. δὰ ὙΊγρῚ]. ΠΠ1. θοῦρ. τρί θυ ὑθηροτὶβ, δα χιοα ἰηϊ τὴ 
206. εἰ ἄτοπον. 1Π]1. Οὔδοῖν. 14. υ]8 θ6}}} Δα ]Πραΐ ῬΠογ ἀἸάθα, ΘΟΠΒ11- 
θ9υ0κΚΡκ. θη] βαπὶ οα]ρ. Ν΄. Ὧ6 Ἰὐπιοηά. "Πθιηρ. 

8, Εὐβοίας ἅλωσιν ὅ66 1. 1144. 5.115. Ρ. 4το. Ροίαν. Χ. ἀδ Ποοαίη. ΘΠ. 0. 
9. ἐπὶ Χρυσίδος Μοιπογαν πὰης στγ- 28, Βοιάρη. ἰπ Ἀρραγαΐ. ΟΠ τοποίορ.. δα. 

8515. 0. 1Υ΄. 1523, 2. Δραά ποηηι}]ὸ8 Μ᾽ οἴου. (ἀσοογαπι ροομαΒ Ρ. 228. Μαῦ- 

ὃ 
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Βοίοτο {πὸ Ῥοορου- [Πυθοδώρου ἔτι δύο μῆνας ἄρχοντος ᾿Αθηναίοις, 
ΠΟΙ η85 ΔΓ τον (Ὸ στῇ ; 

1π6 ΤΠΟΡΔΠΒ 

αἰζοιηρύ ἴο 

ῬΙδίςδ, 

τον ἴῃ ἈΠ] πΠ 66. νυ] ἢ 

ΑἸΠ6Π8. 

ὃ ὙΠοΡδπ5, ἕανοιιγθα ὈΥ 

Χ ἊΝ 5 Π ὃ Ἂὦ ΄ Ν 4 ἘΝ 

μετὰ τὴν εν ἰϊοτιδαίᾳ μαχὴν μηνὶ ἐκτῳ καὶ ΤΠΔΤΌΝ,, 

ΕἸ ΟΨΕΠ 
ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ, Θηβαίων ἄνδρες ὀλίγῳ ἃ Βωοίϊδη 

“ ΄ « ΄- Ἂν » ΄σ 

Ἢ ' πλείους τριακοσίων (ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν βοιω- 
ῬαΡΥ ὁ Ὰ γεν ἡ πέσεν 

ταρχοῦντες ᾿]υθάγγελὸς τε ὁ Φυλείδου καὶ 
{16 ΔιΙβέοογ 108] ρα ΤΕΥ ΄ὔ «5 7 ΠΡ Τὰ κ - 
τι Ῥιαίαα, οπίοῦ τ Διέμπτορος ὃ ᾿Ονητορίδου) ἐσῆλθον περὶ πρῶ- 

Ἐ ΞῊΞ [νὰ Χ σ“ ΕῚ ΄ὔ ΄ 

ὈΟΡΤΙΟΥ ΙΕΗΝ, τον ὕπνον ξὺν ὅπλοις ἐς Πλάταιαν τῆς Βοιω- 

δὲ 
5 ΄ " Μ “-“ 3, ἰφ ἀνέῳξαν τὰς πύλας Πλαταιῶν ἄνδρες Ναυκλείδης τε καὶ οἱ 

ΑΨ, “- ͵ 

τίας οὖσαν ᾿Αθηναίων ξυμμαχίδα. ἐπηγάγοντο καὶ 2 

Β ἽΝ Ἐς , ο εκ 
το μετ΄ αὐτοῦ, βουλόμενοι ἰδίας ἕνεκα δυνάμεως ἄνδρας τε τῶν 

“ Ν 7 ΄- 

πολιτῶν τοὺς σφίσιν ὑπεναντίους διαφθεῖραι καὶ τὴν πόλιν 
, “ 7 ΄σ 

Θηβαίοις προσποιῆσαι. ἔπραξαν δὲ ταῦτα δι’ Ἐὐρυμάχου 3 
΄ ’ὔ ΕἸ Ὡν ͵ὕὔ “ ΄ 

τοῦ Λεοντιάδου, ἀνδρὸς Θηβαίων δυνατωτάτου: προϊδόντες 
᾿ . ΄σ ͵ » , Ν ἦς 

γὰρ οἱ Θηβαῖοι ὅτι ἔσοιτο ὁ πόλεμος, ἠβούλοντο τὴν [Πλά- 
5 ἐν , ΄ 5 "7 ᾽ ΕΣ Ν 5 

τό ταιαν ἀεὶ σφίσι διάφορον οὖσαν ἔτι ἐν εἰρήνῃ τε καὶ τοῦ 
΄ , “-“ “ - ἜΝ Ν 

πολέμου μήπω φανεροῦ καθεστῶτος προκαταλαβεῖν. ἡ καὶ 4 

ἔλαθον 
, ᾿ » ἊΝ τ Ν Ἄγ “ Χ 5 ᾽’ὔ » 

θέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγοραν τὰ ὁπλα τοῖς μεν ἐπαγομένοις οὐκ 5 

.-σ ᾽ 7 “ ᾽ 

ῥᾷον εἰσελθόντες, φυλακῆς οὐ προκαθεστηκυίας. 

2. μετὰ δὲ τὴν Κα «ἃ. 4. ἅμα] οτη. 6. 5. φυλείδου Ο.Ε.6.Η.1.1,.0.Ὁ... 
Ῥορρο. Ἃ6ε1}1. Βεκκ. ,Φιλίδου Κα. Α.Β.. οἱ δθίβυὶ φυλίδου. Φυλλίδου 
ΘΟΠΠΘΙ ΘΓ. 6. νητορίδου 1..0Θ. περὶ τὸν πρῶτον η. ξὺν ὅπλοις οπη. ἃ. 
9. πλαταιῶν ΔΙΒΙΟΒΒΉΗ ΝΙΝ. ῬΟρρο. (06]]. Βεκκ. οὔῃ. ἢ. (αὶ. οἵ νι]ρὸ πλα- 
ταιέων. ἄνδρες] Ὅταν 0... 11. ἐναντίους 6. 12. προϊδότες ἃ. 14. γὰρ] 

δὲ Θ. ἔσεται 'Κ. ἐβούλοντο ΟΟΝ ἢ. Ρορρο. Βεκκ. 15. σφίσι οτη. ἃ. 
ἔτι οὖσαν ς. τύ. μή που ἷ καθεστηκότος ἃ. 17. ῥάιδιον Ἐὶ, εἰσελθόν- 
τας 1,..Ο. 18, ἐπειγομένοις ἐπαγαγομένοις (.6. 

ΤΟΥ. Ασα 66}]. οαϊς. Οχοη. εὐ Ῥϑαῦ, ΤΥ]. 
Βοῖορ. (ΟἸΒΤΟΠΟΙορ. 12. Ῥουγο δ ]πηὰ- 
Βίπιτη, 1η Εἰ ΧοσοΙ, ῬΙη. ΠῚ ττα: 66:01} τὯ]- 
βου δοηΐοπι (γθθοοβ ΠαΠαΙΆμῚ. αἸσΟΓΘ 
λρχοντος τοῦ δεῖνα 5116 ῬΓΕΘΡΟΒΙΠΟΠΘ, 

18, θέμενοι---τὰ ὅπλα] Ν 146 ΝΊρΡΘΥ ΠΏ, 
ς. 5. Βθοῦ. 11. 4168. δα Ηδγροοτ. Ρ. 186. 
Ηυτ5. Δ δοκοη. δὰ Ηβδγοασοί. [Χ. 52,2. 
Ῥ. 717. ΝΥ βββϑιηρ. δὰ Π1οαοτ. 1᾽.1. Ρ. 524. 
ΧΤΙ. 66. οὐ ἽΝ, ἢ. Ρ. 428. ΟΥΤΚΕΒΕΒ. 

566] ΒΕΠΊΡΕΙ ΟἸΠῚ ὈΤΟΡΟΒΙΠΟΠ6 ἐπὶ, τοοΐθ 
ΤΟΡΎΘἤθηαΠ1 Ρείαν. ᾿ὑχογοϊίαῦ, ΜΙβςε Ιδη. 
οαΡ. ΝὟΤΊΠΠ. υκΚΕΚ. 

3. ἦρι] 'Γούπτηη ἰδιηριιβ σοτηρυ ΘΠ ΩΙῦ 
ἀπὸ ἰσημερίης, μέχρι πλειάδων ἐπιτολῆς. 
ὙΥΑΒ5. 

9. ἀνέῳξαν---ἄνδρες) Ἵ1᾽. ΜΑρΊΒ[ΕΥ ἴῃ 
ἀνέῳγεν. (ΠΟΙ ΟἸΠΠΪΠΟ Ποιμοβί μοποῖα 
ἴῃ Νοωγαμη ρ. 1278. Β,. ὙΥΑΒ5. 

ΓΠ6 τοῖς ἤθᾶνυ - τ 6 α ΒΟ] 16 5 νυ Πθη- 
ΘΚ ΘΙ {που Πα]τθα ΟΠ. ἃ τη ΓῸ ἢ Ἰπηπ]θἸαΐο]ν 
ΡΙ6 ἃ τοῖν βρθαγβ πα 5}}16115, ἀπ 614 
ποῦ ΤΘΒΌΤη6 {Π61πὲ {11} [Π6 Πα]δ ννὰ8 Ονδυ. 
ὙΥΏΘη ΠΟΥ ΘΠΟΔΠΙΡΘα ΔΠΥ͂ ΜΡ ΠΘΓΘ. ἃῃ 
ΟΡΘΏ 8Ρρᾶοθ ψΊΠ]ὴ {Π6 ΟΡ τνὰ8. 86- 
Ἰοοίθα ἴῸ ΡΠΠἸηρ᾽ [Π6 ἀγτη8, ἀπ {Π15. Πᾶ- 
ὉΌΤΑΙν Βουνθα 180 ἃβ ἃ βου οἵ ραγαΐθ 
ἴον 1π6 5801 6185. [ῖῃὼ ἃ ὕπηθ οἵ ίερθ, 
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᾿ 7 “ . » Χ 2 » ΩΝ ΟΝ Σ Ν Ὕ) “ 

ἐπείθοντο ὥστ᾽ εὐθὺς ἔργου ἐχεσθαι καὶ ἰέναι ἐς τας͵ οἰκίας 
΄ ΄σ Ὰ ΄- , ΄ ’ὔ 

τῶν ἐχθρῶν, γνώμην δὲ ἐποιοῦντο κηρύγμασὶ τε χρήσασθαι 
΄ [2 ἊΝ, , 

ἐπιτηδείοις καὶ ἐς ξύμβασιν μᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν πόλιν 
» - Ν ᾽ -“ « ΄ 5" ᾿ Ν Ν 

άγαγειν, και ἀνεῖπεν 0 κήρυξ, εἰ τις βούλεται κατὰ τὰ 
,ὔ ΄“ 4 “ - ͵ . 

πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, τίθεσθαι παρ᾽ 5 

τοὺς τὰ ὕπλα, νομίζοντες σφίσι ῥᾳδίως τούτῳ τῷ τρόπῳ αὐτοὺς τὰ ὅπλα, νομ ῥς Ὁ Τῷ τρόπς 

προσχωρήσειν τὴν πόλιν. 
ΤῊ ῬΙ]αίεοδηβ ἴῃ ἐπ} 

ἢιβὲ ΒΌΓΡΥΪΒΘ. ΟΠΓ ἴὸ 

ΠΙ|. οἱ δὲ Πλαταιῆς ὡς ἤσθοντο 
" " τ , ἊΝ , 
ἔνδον τε ὄντας τοὺς Θηβαίους καὶ ἐξαπιναίως 

͵΄ Ν , ᾿ Ἂς 

ἀτοαῦ νῖθ ἀπὸ της κατειλημμένην τὴν πόλιν, καταδείσαντες καὶ 
Ῥάδπβ; θα αἰζουνναγαβ 

ΤΟΟΟΥΘΥ ΠΡ ὑΠΟΙΉΒΟΙν 68 

{πον δἰίδοῖς {Π6 ἰπ- 

γάρ 5. 

-“ » ’ὔ Ε 

νομίσαντες πολλῷ πλείους ἐσεληλυθέναι (οὐ το 
ε ἘΞ Ν ΄ ᾽ 'ς 

γὰρ ἑώρων ἐν τῇ νυκτὶ) πρὸς ζύμβασιν ἐχώ- 
Ἂν ’ « ’ 3, Ν 

ρησαν καὶ τοὺς λόγους δεξάμενοι ἡσύχαζον, ἄλλως τε καὶ 

2ἐπειδὴ ἐς οὐδένα οὐδὲν ἐνεωτέριζον. 

1. ἄρχεσθαι Ὁ. 
8. τε] οπι. α.1,..0.Ρ. 

θη ἃ ἰαῦρα ρατί οἵ {π6 ροραϊαοη 
ὙΘΓΘ ΟἹ. ΔΟί,γ 68 τη} ΥῪ απίν,, ὉΠ6]1 ΔΙΤῚΒ 
γγ τ Καρύ σομβίδηςΥ ρ]]6α ἴῃ βοιηθ οὗ 
16 Βα ΆΓΘ5 ΟΥ̓ ΟΡΘἢ Ρ]Δ60685 ἴῃ [Π6 ἴοννῃ, 
1Παᾶῦῷ {πον τηρηῦ Ὀ6 Τοααγ οἡ 1ΠπΠ6 ἤγϑβί 
αἰάση. Ἠρησθ [Π6 ΘΧΡΥ͂ΘΒΒΙΟη ἴο τη 
ἐπὶ τὰ ὅπλα, ““ἴο [δίς [Π6 ΔΙΓῚΒ ; [0 
Βιαβίθῃ ἰοὸ {Π6 Ῥ]δθθβ νθγΘ {ΠΟΥ ὙγΈΓΘ 
ἀδροβιίθα, ἴῃ ΟΥΘΥ [0 ΔΓ ΠῚ ΟΠΘΒΘ]Γ 
Ποῖὴ ἴον θαΐ186. Απα 80 Ἰηνοθίθγαΐβ γγὰβ 
{Π18 Ῥγδοίίοβ οἵ ρ]ΠἸηρ [Π6 Βρθᾶγ δηᾶ 
8816] ΟΠ ΘΥΘΓῪ ΡΟΒΒ10]6. ΟὐΟΔβΊοη, ὑΠπᾶΐ 
ἴῃ ΤΟνΊΘννΒ {Π6 ΟΥΟΙΠΔΤΥ “Βα ηα αὖ βαβθἢ 
οἵ ἃ Οτγθοϊδῃ βο] Ἰοὺ ννὰβ ἴο σοί τὶ οἵ 
ΒΒ Ἰοπρ ΒρΘᾶγ δΔη6 5}1614 ; δηα ψῃθη- 
ΘΥΘΙ {ΠΟΥ τνοῦθ δα αγοβθθα Ὦγ {Ποὶν ρο- 
ΠΘΓΆ] {ΠδῪ ἀἸννανβ 6 Ὁ ὉΠΟΥ͂ ΔΥΠῚΒ Ρ116α, 
ἃ Πα αἰζοη θα Ὠϊτη τππδυτηθα : ἃ ργδοῖο8 
ὙΠΟ τνὰ8 Οἢ ΟἿΘ ΟΥ ἔννο ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ 
τηδθ τι86 οἵ ὈΥ τυγαηΐβ [0 αἰβαστη {Π8 
οἰΖθηβ, ὉΠ 611 ΓΟΥΘρ συιαγ 8. Βοϊηρ ἰη- 
βίγιιοίθα (0 ΟαΥΤΎῪ ΟἿ [Π6 βρθᾶγβ δη 
5816145. οἵ 1Π6 παίίοπαὶ Ἰηξαηίγυ, νυ} 118 
ΡΠ ἴῃ {Π|6 τπιβιι8] τα ηποῦ, ἀπυηρ (ἢ 8 
{ἰπ|6 {Παῦ ΤΠ6 ΟΠ ΖΘῺΒ ἴῃ ΤῊ] Ὺ ΟΥ̓ΘΥ 
ὙνΘΓΘ αἰτοπαϊηρ ππαγηθ ἃ ἴῃ ἈΠΟΙΠΟΙ 
Πα Γίοσ ἴο ἃ ΒΡΘΘΟΪ ΡΌΓΡΟΒΟΙν δα ἀγοββοᾶ 
ἴο {Ποῖ Ὀγ 16 ἰγταηΐ, ὑΠᾶῦ π6 τπηϊσῃς 
"6 Θῃαθ]ο ἃ τὸ οβδοῦ. {{|8. οὔ]θοῖ. ὅθ 
᾿ΓΠαογ 4685, ΙΝ. οἱ. ΥΙ. »8. ἀπά Ρο- 

ἐπὶ Ο.α.0.}.6.ο. 
καὶ] οπη. οοΥτ. ἃ. 

΄ ,ὔ 

πράσσοντες δέ πως 

2. δὲ] τε ρ.ἢ. τε] οτι. ΝΟΥ. 
12. τοὺς] οτη. Καὶ. 1.0... 

Ἰγξπιιβ, ϑἰγαϊθροιηαῖ, 1. 21. (ΟὈΠΊρΡΑΓΘ 
4180, ἴῸΓ [Π6 σφ ποᾺ] βιιϑίαποθ οὗ {818 
ποία, ΤΠπογα. Γ΄. 1520, 2. 111. 69,1: 2. 
8Π4 Χοποροη, Δμδθῃα8. 11. 2, 2ο. 111. 
1,3. πὸ ΤΠ ΘΡδηΒ. {Ππογοίοσθ, ἃ85. βιὰ] 
Οἢ ἃ Πα]ΐ, ργοοθθαθα ἴο μ118 ὉΠ] ἈΓΠΊΒ, 
8 Πα Ὀγ ᾿ἰηνηρ {Ππ6 Ρ]αΐδθδηβ ἴο 9118 
{Π6ῖγ8 ν {Ποιη, {Π6Ὺ πηθαηΐ {Παΐ {πὸ Ὺ 
5ΠΟ. 7 ΘΟΠῚ6 ἴῃ ΔΓΠῚΒ. ἔγΓο πὶ {ΠΠ6}1 ΒΘν ΓᾺ] 
Βοιι868 ἴο Ἰοη ὕΠποιη, πα {Ππ8 παίαγα]ν 
ΡΠ {Π 6} Ἐρθασβ ἀπ 5}16145 νυνὶ ΤΠ 086 
οἵ {πεὶν ἔγιθη 18, ἴο 6 [ΚΘ ΠΡ ΤορϑίΠῈ Γ 
νΊ ἢ ὙΠ γ8, ὑνῃθηθνοῦ {πθῪ ποι] θ6 
ΤΟ ΙΓ ἢ οἰ ΠΠθν 0 τη  Ὸ ἢ ΟΥ ἴο ΠρΉΪ. 

4. ἀνεῖπεν) Ῥτο ἀνεβόησε, "ΠἾι. ΜαρΊ 8. 
ἴῃ ἀνεῖπον. Νια. Αὐ]δίορῃ. Δομάγη. 11. 
ὙΥΑΒ55. 

ὁ κήρυξ,---τὰ ὅπλα] Οοιηρατο 68, 3. 
κατὰ τὰ πάτρια---ξυμμαχεῖν] ““Ὸ 
ΤΘΙΠΘΠῚ ΠΟΥ ὉΠ ΘΙ. σΟΙη 0 «{ 011. Ὀ]οοά 

“ς ἈΠ οὐἹρίη, ἀπ ἴο 6 ἃ πιο οὗ 
κἢ6. σοηίδαθγαονυ οἵ {πθὶν ωοίδαη 
σΟΙΠ ΤΥ ΤΏΘΗ, ἃ8 {Ποὶν ἔλῦ μου Παα θθθὴ 
θοίουθ {Π6π|, γαῖ  [Πὰῃ Δ}}Κγ. {Π6ηη- 
Β6ῖνθ8 ψῈ ἢ ]ΙΘὴ5. ἴῃ Ὀ]οοα κ6 {Π6 
Αὐδοπϊδηβ.᾽ἢ 
ἡ. οἱ δὲ Πλαταιῆς] δπὶ παιταῦ 1)6- 

τηοϑίμ. ἴη Νεθσδῃ), Ρ. 551. (. ΥΑβ5. 
ποί. Μ5. ᾿ 

{ “-: 

“- 

{ -- 

{ς - 

{ ́ - 

{ “-: 



ἘΠΟΙΡΑΦΈΕΙΣ ΒΕ: 189 

ΡΙΑΤΖΕΑ. Α.06. 481. 

10 2- 

ΟἸΣ Τρ. 87. 1. ΜδΙΌΝ οΥ ΑΡΠῚ]. 
᾿ ΞΞ ΄ ᾽ Χ οὐ , ᾽, Ἂς 

ταῦτα κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους ὄντας καὶ 
αν ἢ » Ἄ « ,, “ 2 “ ᾿ , - 

ἐνόμισαν ἐπιθέμενοι ῥᾳδίως κρατῆσαι τῷ γὰρ πλήθει τῶν 
΄ » ,ὔ ὶ ΄σ 7 

Πλαταιῶν οὐ βουλομένῳ ἢν τῶν ᾿Αθηναίων ἀφίστασθαι. 
ὃ ,ὔ (τὺ » ,ὔ 53 Ἂς Ἂ ̓7 ὃ ͵ὔ 

ἐδόκει οὖν ἐπιχειρητέα εἶναι, καὶ ξυνελέγοντο διορύσσοντες 3 
ΧΝ Ν᾿ ,ὔ ς ᾽ , “ Ἀ Ν “- « “ 

δτοὺς κοινοὺς τοίχους παρ᾽ ἀλλήλους, ὅπως μὴ διὰ τῶν ὁδῶν 
Ν᾿ Κ55. 5.7 « ΄ ΄ “- ε , » Χ 

φανεροὶ ὦσιν ἰόντες, ἁμάξας τε ἄνευ τῶν ὑποζυγίων ἐς τὰς 
« Χ , ἘΡ 9. τας Ν “ τ Ν Ὧν » 4“ χὰ 

ὁδοὺς καθίστασαν, ἵν᾿ ἀντὶ τείχους ἡ, καὶ τἄλλα ἐξήρτυον ἡ 
ν » ’ Χ Χ ͵ ΄ " ὧν 
ἕκαστον ἐφαίνετο πρὸς τὰ παρόντα ξύμφορον ἔσεσθαι. ἐπεὶ 4 

Δυ ε » “ - “ἤ 5 Χ Ψ ἵν ἊΝ 
δὲ ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν ἔτοιμα ἦν, φυλάξαντες ἔτι νύκτα καὶ 

» ΧΝ Ν 7 ὔ » “- ΕῚ ΄-“ 4 » Ἁ σ 

ιο αὐτὸ τὸ περίορθρον ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐπ᾽ αὑτοὺς, ὅπως 
᾿ Χ εκ ΄, 5 ΄ ἈΝ , 

μὴ κατὰ φῶς θαρσαλεωτέροις οὖσι προσφέρωνται καὶ σφισιν 
» σὸς ἢ , » 9 » Ν ΖΞ “ὕ{ 

ἐκ τοῦ ἰσου γίγνωνται, ἀλλ᾽ ἐν νυκτὶ φοβερώτεροι οντες 
σ“ ἘΣ ΄“ ΄ » 7, “-“ ἊΝ Χ , 

ἥσσους ὦσι τῆς σφετέρας ἐμπειρίας τῆς κατὰ τὴν πολιν. 
ἣν ,ὔ » ἈΝ Ν » ΄“ ΕΣ Ν ἴω 

προσέβαλον τε εὐθὺς καὶ ἐς χείρας εσαν κατὰ τάχος. ὃ 

ιδ ΤΥ. οἱ δ᾽ ὡς ἔγνωσαν ἠπατημένοι, ξυνεστρέ- 
9 ἃΠα ἀοῖοας, μα ἕο {Π6 5 } Ἷ) ἼΜ ρ 

δινογᾶ, ΟΥ οαρέθιτο {πὸ φοντό τε ἐν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τὰς πος 
ὝΠΟ]6 Ὀοαν. 

ἣ προσπίπτοιεν ἀπεωθοῦντο. καὶ δὶς μὲν ἢ2 - 
Ἂς 3 , ἘΞ λλῶ θ β 5» ΄“ 4, 

τρὶς ἀπεκρούσαντο, ἐπειτὰ πολλῷ θορυβῳ αὐτῶν τε προσ 
4 Ων “ ΄ ΄σ ΄- “ Ε] Ἂς ΄“ 

βαλλόντων καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν οἰκετῶν ἅμα ἄπο τῶν 
᾿ “ ΄- Ἂν » “ , Ἂ Ν 

ςοοἰκιῶν κραυγῇ τε καὶ ὀλολυγῇ χρωμένων, λίθοις τε καὶ 

3: βουλομένοις ἈΥΣ 4. γοῦν 6. 5. τείχους Υ. 
ἀντὶ τοῦ τείχους 1,..0.". 9. ἈΠ οτη. 1.1,.0.6. 1ο. περὶ 

ὄρθρον ΒΑΕ. 11. προσφέροιντο (Ὁ.1.1,..0.}.}.6. 12. γίγνοιντο 1.1,... 
ίγνονται ὰ. 159. τὴν] ὁτη: [0 Ρο: 14. προσέβαλόν] Α..6.5. Ρορρο. 

06]}]. Βεκκ. προσεβάλλοντό Ν.Ν. Β.0.Ε.Ὁ. εἴ νυ]ρὸ προσέβαλλοόν. τεῖ! ΘΟΗ͂Υ. 
15. ἠπατημένοι Α.Β.Β.ΕΟ.Η.ΚΟΝ.Υ. ἃ.Ρ».}... Ρορρο. (0611. ΒΕΚΚ. Ο. οἱ δδίθσι 

1. τοὺς] οἵη. Κ. 
. καθέστασαν Ῥ. 

ἐξηπατημένοι. τ ἢ οὗ Ὁ: Ἴ8. τε] ΟῚ. σ΄. προσβαλλόντων σ. 
Βεκκ. (06]]. οοἴθυὶ προσβαλόντων. 10. ἱκετῶν Κα. ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ] οἴη. 
1.0. 

2. τῷ πλήθει --- οὐ βουλομένῳ ἢν] Χοποριοη, (εοποπηῖο. ὙΠ 25: ὅτι 
Οοιηραΐο Μαῦμῖα, τ. τ. δ. 301. 6. 
Ψ61}, 590, 2. 

ἘΠῚ προσφέρωνται)] 1. 6. [Π6 Ρ]αἰςθδ 8 ; 
γίγνωνται, 1.6. ἴπ6 ἽΠΘΡαη8. Φοβερώ- 
τεροι ἰ5 σΘΏΘΓΆΠΥ βαρροβθὰ ἴο πᾶν ΠΘΓΘ 
ΔΠ ΔΟΌν 8 Β6Ώ56, “ΤΟΙ {ΠΠΠ]6 :᾽ ἃπα 50 
τ.6 Εὐγτποϊορίοοη Μαρμιτα ἀηα ϑυϊαα5 
ὉΠαογβίαηα Ὁ. [Ὁ 15 αἰβδὸ {πι|8 τιϑθα Ὀγ 

πρὸς τὸ φυλάττειν οὐ κάκιόν ἐστι φοβε- 
ρὰν εἶναι τὴν ψυχὴν, πλεῖον μέρος καὶ 
τοῦ φόβου ἐδάσατο τῇ γυναικὶ ἢ τῷ 
ἀνδρί. 

12. φοβερώτεροι ὄντες] ΑἸοΐοΓ Ἐπ [η. 
Μ. φοβερὸς, ὁ φοβούμενος, παρὰ Θου- 
κυδίδῃ. δὶς οἱ δα] 88, αι αααιῖ καὶ 

παρὰ Φερεκράτει καὶ ᾿Δρριανῷ. )υκ. 
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ῬΙΑΤΖΑ. Α.06. 431. ΟἸντιρ. 87. 1. 
ε τς; Ν Ν ΣΎ, 

κεράμῳ βαλλόντων, καὶ ὑετοῦ ἅμα διὰ νυκτὸς πολλοῦ ἐπι- 
᾽ὔ ᾿ , ἮΝ ΄ ΒΕ. ὃ Ἂν ΄ 

γενομένου, ἐφοβήθησαν καὶ τραπόμενοι ἐῴφυγον διὰ τῆς 
3, 3, . 4 ᾽ Ν ΄ 

πόλεως, ἄπειροι μὲν ὄντες οἱ πλείους ἐν σκότῳ καὶ πηλῷ 

τῶν διόδων ἣ χρὴ ποθ Ήβι (καὶ γὲῤ τελευτῶντος τοῦ μηνὸς [ε΄ Ὁ 

τὰ γιγνόμενα ἦν), ἐμπείρους δὲ ἔχοντες τοὺς διώκοντας τοῦ 8 
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ΜΆΓΟΝ ΟἹ ΑΡ"1]. 

βμὴ ἐκφεύγειν, ὥστε διεφθείροντο πολλοί. τῶν δὲ Πλαταιῶν 
ζυ ἴω “ ἀν ᾽ Λ , 

τις τὰς πύλας ἡ ἐσῆλθον καὶ αἵπερ ἦσαν ἀνεῳγμεέεναι μόναι, 
ῳ, ΄ 5 , » Ν ΄, ΄ 5» ν 

ἐκλῃσε στυρακιῳ ἀκοντίου ἀντὶ βαλάνου χρησάμενος ἐς τον 

1. βαλόντων κὶ 
61.110: 
Ῥιογβοη. δα Δ Ῥ- 255- 

8. ἀπειρότεροι γρ. ΒΕ. 
νυκτὸς γενομένου (ἃ. 

καὶ πηλῷ ] οἸη. 6. καὶ πολλῷ πηλῷ ἴ,. 

πολλοῦ οτῃ. α. 2. ἔφευγον 

σκότει ΝΙ͂Ν. εαπὶ ποα Ταοῖ. 2. Οοηξ. 
6. ἐκφυγεῖν ἴ. 

πολλοὶ Α. Ατιοαϊαπη ἀ6]θγο }αθοῖ Ἠδδοῖκ. οὰἱ ΒΚ. ἔδρυο, εὖ (Ἴ06]]. οὐθίειηρε- 
τασαηῖ. Β.Ο. Εν. δὲ να]ρο οἱ πολλοί. 
Ῥορρο. 
Ἐ. Ρορρο. ὅοε}}. Βεκκ. νυ]ρὸ ἔκλεισε. 

1. κεράμῳ βαλλόντων] ““ῬεΙΠπρ' {Π6Πὶ 
“ἢ {Π6 ἐἠέηρ." 80 ῬοΟΠαχ, ΝῊ. 
δ᾽ τύ: κέραμος, πᾶσα ἡ τῶν κεραμέων 
ἀγγείων ὕλη. Ὁ ΟΙαραΓΘ Ηεγοαοί. πΠ ὅτ: 
κέραμος ἐσάγεται πλήρης οἴνου : ἃπᾶ 
ἀραῖη ἴῃ 1Π6 βαῖηθ σμαρίοσ, συλλέξαντα 
πάντα τὸν κέραμον, νΘΓΘ ὁ κέραμος 18 
““ {Π6 ΘαΥΠθηνναγθ. 

5. τοῦ μὴ ἐκφεύγειν] " Νοία Πιης 
““ ἸηΠη]Πν ΠΏ ΠῸΠ πὖ 4110] ΠΟΠΒΙΠ ΠῚ, 
““ βρᾷ οἰδβοίαπη βρη σατο. ΝΊΒῚ οὕτη 
“ διώκοντας, (60 οσοηϑδὶζο, τπΐ.) Θὰ πὶ ἸπΠΡῚ 
““ την ]8.᾽ ΡΟΡΡΟ. ““[μϑσθηάαπι μαϊΐο 
““ τὸ μή." Τοῦ. ΠΝ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 
15. ὉΠ 5.4], θαὉ [Π6. αἰζογαΐίοη [τοτὴ [Π6 
Βοηϊῆνα 0 {Π6 αοοιιβαῖϊνθ ψου]α ποΐ 
τηΆΚ6 1 1655 80. ΤΠ6 ᾿ηδηϊθνα τηοοᾶ 
τΠπ|5 δα θα ἴο βεηΐθησεβ ἴῃ [Π6 ρϑηϊίνθ 
οᾶ86, ἀδθηοΐθβ ΡῬΙΌΡΘΙΙΥ, 1 βΒῖΊρροΒββ, 
ΠΘΙμοΓ ἀπ ἱπίοπθα ογ απἰπίοπαδα το- 
510, Ὀὰ ΒΙΤΊΡΙΥ ἃ σοηηθοίίοη, ΟἹ θ6- 
Ἰοηρίηρ ἴο, ἴπ {Π6 αἰίδομθα ἰάθα ἢ 
γοβρθοῦ 10 {πὶ νυ Βῖο ἢ Πα ργθοθάθα Ἰ{, 
“15 ἴῃ ΤΠ6 Θχδιηρ]ο αποίρα Ὀγ Κα ἀπποῦ 
ἔτοτῃ (ϑββασ, Β6]1. (1411. 1. 17. “" Ὠᾶν6Β 
“ε 46} 10] 6 61 ΟΡΟΥΒ. ἃ Πα θγ 5 τη 5880, 
1Π6. νον 8. ““ ἀδ]]1οἰθ 1] Ορογὶδ᾽ ἡ Ὀο]οηρ' 
ΡΓΟΡΟΙΥ ἴο Ππᾶνθβ, ἃΠη4 βἰρηϊν “ 5}108 
“ε Βο]οηρΊηρ ἴο, ΟΥ ΘΟπηροῖο ἃ ἢ, 188 
“ ἀεοβίγογιηρ οὗ {Πη6 ννοῦκ.᾽ [10 18. ὰ- 
τηδίουα] {πογθίουο ἡ ῃθῖ μον 0Π18 οοη- 
ΠΘΟΙΟΙ 18 {Π6 γϑβ]ς οἵ 1Π6. Ψ}}} οὗ 1Π6 
ῬΓΙΠΟΙ͂ρΑὶ Βα ]θοῦ, οἵ {16 ΒΘῃΐθη06 ΟΥ̓ ΠΟ : 
ἃ Πα ἔχοντες ἐμπείρους τοὺς διώκοντας τοῦ 

ἡ. μόναι] οτη. Ὁ. πίε ἀνεῳγμέναι ροπππίὶ (.(.1..0.Ὀ.6. 
δὲ] τε ΚΙΕΉΗ ΚΟΝ ΟΝ ἢ ρ.}..1. Ηδδοκ. 

ὃ. ἔκλησε 

μὴ ἐκφεύγειν ΤΔΥ Ὀ6 5816 ψΊ ΠΟ 1688 

ΡΓΟΡ Ιου {Π8η ποιοῦντες---τοῦ μὴ κ. τ. Δ. 
“ Ἡνίηρ' [Π6]Γ ΡΌΓΒΙΙΘΓΒ γ}6}} ἀσα μαἰπ θα 
“ΜΠ τῆ ννα 8, ν ΒΙΟἢ {πϊηρ ὈΘΙοηροα 
τ Ὁ, ΟΝ ὙγαΒ σοηηθοΐθα 1, {Πϑὶγ ποί 
““ ββοδρίηρ,. 

8.. στυρακίῳ] δῖος Ἰερὶς ἀίατια Θχρ]οαΐ 
Ἐπ υβίαιη. 1]. κ΄. 705. ἴΐθπι ἽΠθοη Ρτο- 
δγτηη. 55. ΡΟ]χ Χ. 27. εἰς τὸν Ηατ- 
Ροοτγαΐ. μ. 324. δηΐθᾶ ἐς. 14. ΑἸ Ποπϑοιιτη. 
Ηδδβγοῖι. ἐχροηϊ λόγχην. Ἐἰγιη0]. οοτ- 
ταρίθ ἀκοντίῳ. ΜΙ. Θαηθπὶ ἴῃ σαυρω- 
τὴρ;: οἵ Θυ]Ἥἅπη, 411 Ἰοσατῃ δὐάποῖς. ΑὉ 
ἈΓΌΟΓΘ ΠΟΙΠΘη ἐγαοίπιπη αἷξ Ἐδαδίατῃ. δα 
Η. β. 281. φυτὸν, εξ οὗ τὰ ἀκοντίσματα 
ἐοικότα τοῖς κρανεΐνοις. ὼς θόοπὰ 6 ]1Ὸ 
οΟγπτ8. ΔαῚ ϑίδρειϊατη δα “ΓΠΘΟρἨγαβε. 
θηλυκῶς θυμίαμα Ἰπα] Ὁ ΑἸΠΙΠΊΟΏ]5. Ρ. 
72. χρησάμενον ἼΠποοη. ΝΥ͂ΑΒ5. 864 
ἽΠθοῦ. ΟὈ]αα οταύϊοηθ αἰαγ. ΥἹά. 
οἴϊατη, απδ 6 νος. στύραξ εἰ στυράκιον 
Βαθοηί Ὁαβαιν. δα Αὐποαπὶ δρῦς. ΘΔΡ. 
ΧΥΠΙΠ]. εὐ Βοομαγί. Ηΐβθγοζ. 11. 4. 12. 
οἱ ἀβ βάλανος (ὑἀβαι}. 1014. οἵ ϑϑαϊπηαβ. 
δ Βο]η. Ρ. ύρο. Αὐῃθηθὶ Ἰοουτη ἢϊς 
ΒΘ Ὡ]ΠΘαΥῚ Ραΐο ΘΠ, ααὶ οβδῦ 0. ΧΙ. 
Ρ. 514. ἐπὶ τῶν στυράκων μῆλα χρυσᾶ 
ἔχοντες. Ἑἰς, αιιοα Ὠΐο ΡΓῸ ἐς δα] νο]υϊῦ 
Δ Α585., Βαθθηΐ οὐϊαπι δι 488 1η στύραξ, 
οἱ ΤΏδοη. βοὰ νθίογοβ ἴῃ ἰδυάδηαίβ 
ν 15 ἹΠμπογα. Αἰοὰ 111 ἐς, ξὺν, οὐ 4}1ἃ 
ΡΙθγ απ 16 τητιϊαηΐ ἴῃ οοτητητηϊα. ΡΟ] ΠΧ 
ἐς τοίϊηθῖ οἰπὴ ΜΙ δ, Τμπογα. ὈυκΕκ. 

ὃ... ἀντὶ βαλάνου] ἢ. βάλανος ννὰ8 ἃ 
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ῬΙΑΤΩΒΑ, Α.6. 431. ΟἸνΡ. 87. 1. 

Ν “ Ν δ "΄ Υ, “3. 
μοχλον, ὥστε μηδὲ ταύτῃ ἔτι ἔξοδον εἶναι. “ ΄ὔ 

διωκομενοί τε 
Ἀ Ν ’ὔ . ’, » “-“ “τῷ Ἂς ΄σ » ΄ 

κατὰ τὴν πολιν οἱ μέν τινες αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες 
352᾽ » Ἁ ,ὕ᾿ σ΄ » Ἂν ’ ΄ ἢ 

ἐρριψαν ἐς τὸ ἔξω σφᾶς αὐτοὺς καὶ διεφθάρησαν οἱ πλείους, 
« ν Ν 7 ς 5 ,ὔ Ἂν Ἴ 7 ᾿ οἱ δὲ κατὰ πύλας ἐρήμους γυναικὸς δούσης πέλεκυν λαθόντες 

Ν Ν Ν “ .“ 

5 καὶ διακόψαντες τὸν μοχλὸν ἐξῆλθον οὐ πολλοὶ (αίσθησις 
Ἂ, ΄σ » ἐξ ΕΣ Ἀ 2, ΄- ͵ὔ ΄ὔ 

γὰρ ταχεῖα ἐπεγένετο,) ἄλλοι δὲ ἄλλῃ τῆς πόλεως σποράδην 

ἀπώλλυντο. 
ν Ἂ ΄σ ͵ ΄ “" 

Τὸ δὲ πλεῖστον καὶ ὅσον μάλιστα ἦν ἔυνε- 
΄ ᾿ ,ὔ » ᾿᾽ ,ὔ ΩΣ 5 “- ΄, 

στράμμενον, ἐσπίπτουσιν ἐς οἰκημα μέγα, Ὁ ὴν τοῦ τείχους 
Ἀ ε 7ὔ 7, ᾽ ΄, Ε ᾽ - “7 

καὶ αἱ πλησίον θύραι ἀνεῳγμέναι ἐτυχον αὐτοῦ, οἰόμενοι 
,ὔ ἈΝ ᾿ - ᾽ ’, 53 Ν 27 4 » 

τοπύλας τὰς θυρας τοῦ οἰκήματος εἶναι καὶ ἀντικρὺς δίοδον ἐς 
ἙΝ «ε “ ΕἸ » Ν ΄ “ Α 

τὸ ἔξω. ὁρῶντες δ᾽ αὐτοὺς οἱ Πλαταιῆς ἀπειλημμένους ἐβου- 

1. μὴ, οἸηϊββὰ δὲ, Β. 
Ὁ. ὁ, 

ϑεὐτὰ 6: 

οἱ Ὁ, 6. σποράδες (.(.1. 

ἔτι] οἵη. Θ.ο. ροβὲ εἶναι ροπὶς Δ. ροβί ἔξοδον (.0.1,. 
τε ΑΙΒΙΒΒΉΚΟΝ ΟΟΝ.ο ἢρ.ἢ.1. 606]1. ΒΕΚΚ. εὐ Ρορρο. Πςεῖ Ηἰϊς 

ΟΡΘΙΆΓΌΠΙ τι ν] δ πιΓ ΥἹ110 δὲ 1η ἰοχίύτι Ἔχ μι ροαῦ. Ο.(. εὐ να]ρο δέ. 
ἌΈΓΌΙ διεφθάρησαν Ἰιςτεγὰ5 α οἴ ησ σου. Ε, 

ἡ. ἀπώλοντο . 

2. τὴν] ΟΠ|. Κ΄. 
4. λαβόντες σ. 5: οὐ] 

ξυνεσταμένον ὁ. διεστραμμένοι 
0. πλησίον) οτη. (.(ἃ : τεοθρὶ ἐχ .Β.Ε. Δ. Ἢ ΟΝ ΟΟΥ.ς.α. ἢ 6.0.1. 5ῖς δείαπη Ηββοκ. 
Ρορρο. (106]]. Β6κκ. 
ἀτσυϊο, 1,..0.Ρ. 

θύραις 10. ἐτύγχανον Ώ. 
ἀντικρὺ διέξοδον ὅ'΄“}0]. Ρ]αΐοη. Ρ. 80. 

1Ο. εἶναι οἰκήματος, ΟΥἸΊ]550 
δύοδον Υ. 1τ..δ᾽ 

αὐτοὺς οἱ πλατ. Β.(.(.}.6. (Δο6}1]. ΒεΕκκΚ. δὲ οἱ πλατ. αὐτοὺς Α.ΕΕΝΗ .Κα.Κ .«.4.}.1. 

Ἡδδοῖκ. Ρορρο. 564 ἢϊς αὐτοὺς τιΠο]8 ΠΟ] 510. 
ψα]ΡῸ αὐτοὺς δὲ οἱ πλατ. 

Ξοτέ οὗ τη ΟΥΓ ΟΪὲ ᾿πβουίθα Ἰηΐο {Π6 
θᾶγ, ἀπ ρσοϊηρ {Πτοὰρὴ τ ἰηΐο {Π6 
Βαῖοβ. Δύίβοῃ ατίνθη ααϊΐθ Ποιηρ, ἴΐ 
ὁου] ἃ οὗ σοῦγβθ ΟὨΪγ Ὀ6 οχίγαοίθα ὈΓ ἃ 
Κα ΨΠΟΒ6. Ρὶμθ Ὄχϑοῖ]ν σουγοβροηαθα 
10 10 Ἰῃ 51Ζ6, 80 85 ἴο [ἅκΚ6 ἃ ἥτγπῃη Πο]4 

"ΟΠ ἴδ; ἃπα Ἰθησα {Π6 Κὺ νγὰβ οδ]]ϑα 
βαλανάγρα, ΟΥ̓ ΟδΙοΠ-ο]ῖ, τῸπὶ [(8 
οί οΠηρ ἀπα 50 αἀγαννηρ οὐ {Π6 βά- 
λανος. Ἠρπος [Π6 νδγίοιιβ {10 Κ8. θπὰ- 
τηογαϊθα Ὀγ “πραβ "“Π δοίϊοιιβ ἴοσ Κη 
{Π6 τηθάβισο οὗ [η6 βάλανος ἴῃ ΟΥ͂ΘΓΙ (0 
δε ἃ ἔα]β8 Κϑὺ τηδᾶβθ ἴο δχίγαοῦ 16, δηῆ 
ΤΟΥ ΤΠ Ροσ Πρ ν ἢ) (Π6 ὨΟ]6 Ἰηΐο ΒΟ ἢ 
1Π6. ὈΟΙΥ ννὰϑ Ἰῃβουίθα, 580 ἃ5. ἴ0 ργδενθῃΐ 
10 ἔτοῖῃ σοϊηρ αϊθ Ποῖηθ. ὅθ “)ηθὰβ 
'αοίοαβ, ο. 18. δηα (ὑδβαιθοπ᾽ 5 ποίΐθϑ8. 
Στυράκιον ἈΡΡΘΆΙΒ ἴο Πᾶνα Ὀδθὴ {Π6 ἸτῸῃ 
ΒΡΙΚ6 αὖ {π6 6πᾶ οἵ ἃ βρθᾶγ, ὈγῪ πὶ ἢ ἰΐ 
τιβθα ἴο Ὀ6 ἤχρα ἴῃ 1Π6 στουπα. Α στυ- 
ράκιον ννὰβ ἀδϑὰ 1η [ἢ1]5 Ἰηβίαῃηοο ἰπβίθα 
οἵα στύραξ, {ππᾶῦ 15, ἃ 512}}} 5ρῖκ6 θ6- 

δὲ οἱ πλατ. ΟΙΏΪΒ50 ῬΓΟΠΟΠΊΙΠ ἔκ. 

Ἰοηρίηρ᾽ [0 ἃ Ἰᾶνθ]1π, ταί Ποὺ {Π8η οη6 οἵ 
[{]} 5126 6] οηρΊ Πρ ἴο ἃ ΒρΘΔΙ ΟΥ̓ ]ΆΠ06, 
Ῥδοδιβθ [Π8 ἸαΓΡῸῚ ΟΠ6 νοι] Πᾶνα Ὀθθη 
ἴοο Ἰαγρα ἴο φὸ 1ηΐο {πΠ6 βαλανοδόκη, οἵ 
Ἰ01]86 ᾿πΐο ΒΟ {Π6 βάλανος νγα5. ραΐ. 
6 οῇξβοῦ οἵ ρυῦπρ 1η {{|15 5ρΡῚΚ8 ννὴϑ 
ΘΧΔΟΙΥ {Πᾶῦῷ οἵ Βρικιηρ {Π6 Του ἢ - ἢ 018 
οἵ ἃ ΘδηΠΟΗ ; 1ΐ οου]α ποῦ ἀραϊη 6 6χ- 
ἰταοίθα, ἃ5 {Πθγθ ννὰβ ΠῸ ῬΙΌΡΘΙ ΚΟΥ ἴο 
Πὺ το 10. δοιηβ βίρροβα {πΠ6 βάλανος 
1561 το παν Ὀθθὴ Ποῖον, αηα ἴο Πᾶνα 
ΤΘΒΘΙΏ]6α ἃ νΕΥῪ ἸοΠρ {Π]Τη}}]6, 50 {Πα 
[π6 Κον τνὰβ Πίίθα ἴο [Πη6 Ἰπ5146 οἵ 1", 
απ Ἰηβογίθα Ἰηΐο ἰΐ, θϑὶηρ 1056] 5011. 
Βαῦ οπο αὖ Ἰραβὲ οἵ {Π6 ἀθβουρθοηβ ἴῃ 
ληθαβ “αοοιβ, ῬΏΘγΘ ἃ σίφων, ΟΥ̓ 
ΡΙΡΘ. 15 ᾿Ἰπθη ΠΟ ΠΘα 85 8 Θββθη.18] ρατὲ 
οἵ {πΠ6 Καν, Ἀρρθᾶῦβ [0 ᾿πΊ|ρ0]Ὺ ἴΠπαῇ (6 
ΚΟΥ γὰ8. ΘΟΙΏΤΠΟΠΪΥ ΠΟ]]ονν, ἀπα {Παᾶΐ 1ἴ 
τνθηΐ τουῦπα {Π6 ουΐβι46 οἵ [Π6 βάλανος, 
ἴῃ {πὸ τηᾶπ Ποῦ ἀθβουθοα ρον. 

4 

8 
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,ὔ , ,ὔ .΄“ ΕΣ ’ὔ; 

λεύοντο εἴτε κατακαύσωσιν ὥσπερ ἔχουσιν, ἐμπρήσαντες τὸ 
Ε 5, "ὕ΄ ΄ ΄ Χ ὩΣ ΄ὔ ἊΝ τΑ 

7 οἴκημα, εἶτε τι ἄλλο χρήσωνται. τέλος δὲ οὗτοί τε καὶ ὅσοι 
Μ΄ ΄“ ͵ὔ ἴω δὴ Ἂ ,) 

ἄλλοι τῶν Θηβαίων περιῆσαν κατὰ τὴν πόλιν πλανώμενοι, 
ὔ ΄σ ΄σ ΄“- ΄- » Χ Ν Ἁ 

ξυνέβησαν τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ 
σ ΄, “ Ὁ ,ὔ « Ν ον ἘῈ) ΄- 

8ὅπλα χρήσασθαι ὃ τι ἂν βούλωνται. οἱ μὲν δὴ ἐν τῇ Πλα- 
᾿ἀ - » ΄ 

ταίᾳ οὕτως ἐπεπράγεσαν. 
- Ἁ 7 “-“ Ὰ , ν" “ Χ 

ν. Οἱ δὲ ἄλλοι Θηβαῖοι, οὺς ἐδει ἔτι τῆς νυκτὸς παρα- 
΄, κα , " χ , - 

γενέσθαι πανστρατιᾷ, εἶτι ἄρα μὴ προχωροίη τοῖς ἐσελη- 
΄ [φ. ΕΣ ν “ 9 εχ » - 

Πιοιηϊοσοοιιοηίς ποὺ λύθοσι, τῆς ἀγγελίας ἅμα καθ᾽ ὃδον αὐτοῖς 
ΤΠΘΡ65 ἈΡΓῖνο αἴξου {Π6 ῥηθείσης περὶ τῶν γεγενημένων ἐπεβοήθουν. το 
ΒΙΓΣΤΘΠΟΘΟΙ οἵ ἐ{ποὶν 

: ’ὔ΄ ΄ ΄ 

2 ἰηϊομᾷϑ, ΤΊ ΡΙαίαδης, ἀπέχει δ᾽ ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους 
ἴῃ ΟΥ̓ΩΘΡ ἴ0 5ᾶγ6 {Π6} ; τ Ἡ τΣ Η " ἧς 

Ἰαπᾶβ ἔγοη. Ρ]Π ΠΟΥ, ἑβδομήκοντα, και Το ὕδωρ Τὺ γένομέενον Τὴς 

ΘηΡΆσΘ ἴο ΓΟΙΘα56. {ΠῚ Χ 3 "ἢ , » ἊΝ » “ ε 
νυκτος εΕΠΤΟιὴσε βραδύτερον αὐυτοὺυς ἐλθεῖν" οΟ ῬΓΙΒΟΠΟΙΒ ; Ραῦ αἴζουν 

{π6 τοίγθαῦ οὗ {πῸ Τῇ- Ὰ ὃ Ἀ δὲ ΕΞ Ξ. , Ν 3 ἂρ Ασωπὸς ποταμὸς ἐρρύη μέγας καὶ οὐ 
Ῥᾶη8 ἴπθνὺ πιδββδο 8 δ, ρ ̓ ᾿ς ἊΝ ἧς 5 β ρ ἡ "" Ὕ 5 ᾿ ᾿ 

« 3 - 

3 ὕμοπι 8}. ῥᾳδίως διαβατὸς ἦν. πορευόμενοί τε ἐν ὑετῷ τ5 
Ἂς ἐν δ ΄ Ζ' ἰχά ΄ ω 

καὶ τὸν ποταμὸν μόλις διαβάντες ὕστερον παρεγένοντο, ἤδη 
΄σ ΄' “- ΄σ Ν ͵ “- Ἁ ἦε » ν κ 

τῶν ἀνδρῶν τῶν μὲν διεφθαρμένων τῶν δὲ ζώντων ἐχομένων. 
« ͵ ΄ ΄- Χ ΄ » ΄ὔ “ 

«ὡς δ᾽ ἥσθοντο οἱ Θηβαῖοι τὸ γεγενημένον, ἐπεβούλευον τοῖς 
" -“ ἣ “ ΚΣ 3 Ν ', ΄ 

ἔξω τῆς πόλεως τῶν ]λαταιῶν' ἦσαν γὰρ καὶ ἀνθρωποι 
Χ Χ Χ Ν ΧΝ - » , “ » 

κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ κατασκευὴ, οἷα ἀπροσδοκήτου κακοῦ ἐν 20 
ἘΠ ΣαΝΝ ΄, Ἂ ᾽ )λ Ν , ΕΣ λᾶ 

εἰρηνὴ γενομενου ἐβούλοντο γαρ σφισιν, εἰ τινα λάβοιεν, 

[. εἴ τι ΚΟ. κατακαύσωσιν Δ... 6.1.Κ.Ὁ. ο. ἔσ. Ῥορρο. (ο6ε]]. Βεκκ. καύσωσιν 
ΟΕ. καὶ κακαύσουσιν 1,..0. νυ]ρὸ ἜΣ τ ἔχοντες 1Ἰ,. 2. τι] ὅτι 
Ἐ6.ἢ 1.1.0. χρήσωνται ΑΥΒΙΟΒΕΙΚ Δ Εν. Ῥορρο. Θ06}1. Βεκκ. ἃ. εἱ 
σοἴθσὶ χρήσονται. ὅσοι) οτῃ. 0). 8. κατὰ τὴν πόλιν οἴη. ἃ. 4. παραδοῦναι 
σφᾶς αὐτοὺς ΑΒΕ ΗΠ Ἐρῖνι Ἠδδοῖς. Ῥορρο. (ἀ0611. ΒΕΚΙΚ. παραδοῦναι 
σφᾶς τε αὐτοὺς Ο.6α.1,.0.Ρ. ν α]ρὸ σφᾶς τε αὐτοὺς παραδοῦναι. τὰ] οἵη. (ὐ.(.".6. 
5. ὅτι βούλονται ὮὈ.ἴ. ρτ. Εἰ. δὴ] οὖν 1,.α. ἡ. ἔτι] οἵα. ΝΙ͂Κ. 8. εἴ τι ΒΕκΚΚκ. 
τ Ἀν ΑΙΒΙΕΕΗΝΟΥΝ. ". ἐπεληλυθόσι 1.,.0.". 1ο. ἐβοήθουν Ο.α.6. 
12, τῆς} ὁπ. 1.:Ρ. 13. αὐτοὺς βραδυτέρους 1... Ο.Ρ. αὐτοὺς βραδύτερον α. 
14. ποταμός] οτη. 6. τύ. μόγις ὍΣ παρεγένετο ΕΒ. τὃ. τὰ γεγενημένα ἴ. 
τοῖς ) Ο1η. Ἰ. 20, παρασκευὴ Ὁ: οἱ Ρ. 21. ἐβούλοντο Δ.ΟὈΥ.}.ς.ἢ. Ῥορρο. 
(611. ΒεΕκΚΙκ. σοἴθυὶ ἠβούλοντο. 

εη ΠΥ 00 σλοὶν-- ἀρήσωγται" Οὐοτη- 21. εἴ τινα λάβοιεν---ἣν ἄρα τύχωσί 
Ράτ ΨΠΙ]. . ἐβουλεύοντο, εἴτε διακιν- τινες} “Οοὐ]ὰ {πϑῪ βασοθθα ἴῃ ἰακὶηρ' 
ἰράλνεταδο εἴτε ἔλθωσι; ἀπ ΡοΟρρο, “ΔΗΥ͂ ῬΥΊΒΟΠΟΥ ; ΒΠΟ]α ΠΥ ΠΆΡΡΘῺ ἴο 
Ῥτοϊθροιη. [. Ρ. 137. ἅἃπ4 Μαιμίω, τ. ““ μανθ Ὀθθη ἰαίζθη αἰϊνο. “πὸ ορίαὔνθ 
σε. ὁ. 518. ΟΌΒ, 2. ΘΧΡΙΌΒΒΘ5. ἃ ἀοαθῦ ἃ5 10 {ΠῸ βουνοῦ οὗ 
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« ον “ “- - Ν “ "΄ 

καὶ οἱ μὲν ταῦτα διενοοῦντο, οἱ δὲ [[λαταιῆς ἔτι διαβουλευο- ὃ 
7 » “ “- ΄ ΕΖ ᾿ 

μένων αὐτῶν ὑποτοπήσαντες τοιοῦτον τι ἔσεσθαι καὶ δεί- 
Ν ΄- Ψ] 4 » ΄ὔ Ν Ν 7 

σαντες περὶ τοῖς ἔξω κήρυκα ἐξέπεμψαν παρὰ τοὺς Θηβαίους, 
΄ὔ σ 77 Χ ’ « Ἷ1 , 5 ΄σ 

5 λέγοντες ὅτι οὔτε τὰ πεποιημένα ὁσίως δράσειαν ἐν σπονδαῖς 
΄ ΄ὕ - Ν᾿ ΄ , Μ » 

σφῶν πειραθέντες καταλαβεῖν τὴν πόλιν, τά τε ἔξω ἔλεγον 
᾿Ὶ ΄σ΄ Ν » ΄σ ΕῚ Ν . ἂν » Ἂν 7 Ὶ ΄- Ἁ 

αὐτοῖς μὴ ἀδικεῖν. εἰ δὲ μὴ, καὶ αὐτοὶ ἔφασαν αὐτῶν τοὺς 6 
" » “-“ ἃ 4 - 5 , Χ 

ἄνδρας ἀποκτενεῖν οὺὃς ἔχουσι ζῶντας" ἀναχωρησάντων δὲ 

Θηβαῖοι] 
Ν - ΄, ἈΝ 5 ΄ Ν 5) “35: “- » 

ιομὲέν ταῦτα λέγουσι καὶ ἐπομόσαι φασὶν αὐτοὺς" []λαταιῆς ὃ 

͵ 5 “ “ » ͵ » ω ᾿Ν 5, 

πάλιν ἐκ τῆς γῆς ἀποδώσειν αὐτοῖς τοὺς ἀνδρας. 

ΕῚ « ΄σ΄ δΝ ΒΕ 5 Ἂν Γι ’ὔ 3 ,ὔ 

οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἄνδρας εὐθὺς ὑποσχέσθαι ἀποδώσειν, 
Ε Ἷ, Ἃ ΄ 7’ 37 , Ἂν 5» 

ἀλλὰ λόγων πρῶτον γενομένων ἣν τι ξυμβαίνωσι, καὶ ἐπο- 
΄ 2 τ 9 53 “ “- » , « “ 

μόσαι οὔ φασιν. ἐκ δ᾽ οὖν τῆς γῆς ἀνεχώρησαν οἱ Θηβαῖοι8 
5ῸΝ » γ Ε . ἈΝ “- » ᾽ν Ν » “ , 

οὐδὲν ἀδικήσαντες" οἱ δὲ Πλαταιῆς ἐπειδὴ τὰ ἐκ τῆς χώρας 

1. τῶν] τοῦ 1,0. 4. κήρυκας (.1,.0... 5. οὔτε] οἴη. Ρ. ὅσια (6.1. 
Ι,.0.Ρ.». 6. πειράσαντες ().(.1.1,.0.6 8. ἀποκτείνειν (. 11. εὐθὺς] οπ. 
Κη. αὐτοῖς ἃ. ὑποσχέσεσθαι ἘΠ. 12. πρώτων 1. τι] τινα Β.ἢ. 128. δ᾽ οὖν 
Α.Β.ΟΙΕα. ΗΚ. ,.ΟΟΝ. ο.6.ἢν.ἢ..1. ῬορΡρο. (ἀο6}1. ΒΕΚΚ. να]ροὸ γοῦν. 14. ἐκ 
τῆς] αὐτῆς ς. 

1Π6 ἀσϑηΐ; 845 ἴῃ ἴπΠ6 ραββαρθ ἴὴη Ηεοῖο- 
(ἰοἴτιβ, 50. γνγ»ὲ}}] θχρ]αίηθ Ὀγ Ἠθυτηδπη, 
(ΑΡΡϑπαϊχ ἴο Ίρον, βθοῖ. Χ 1.) 1. 58; 1: 
ἐπειρωτᾷν,---εἰ στρατεύηται. --καὶ εἴ τινα 

--προσθέοιτο φίλον, ““1Ὸ ᾿παπῖγο ννῃ6- 
““ (ΠΘΥ 6 δἠομίαί τηαὶζθ νγᾶν, πα νυν ΠϑίΠ Υ 
““ ρ οομία σαὶῃ ΔΩΥ 8}1γ.᾽ “Π6 ορίαὔνα 
16 ΘΧΡΙΈΒΒ65 ρυθαῖθυ πποουίαϊηΐν ; δηα 

ὮδηοΘ 1Ὁ 15 ϑοα θη [Π6 ΒρΘαΪΚῸΓ ΟΥ 
ΔΟΙΟΥ ᾿ΠΕπηαῖθϑ ΠῸ ΟΡΙ ΠΟ ἃ8 ἴ0 [Π6 
ΡΓΟΡΑΒΙ]ΠΠΕΥ ΟΥ᾽ ᾿τη τ Δ 1] γ Οὗ ἀγ ονθηΐ 
ΠαΡΡοπίηρ: [Π6 σοΟΠἸ πον ἸηΕΓλαἴ68 
Δ Ἱπιργθεβίοῃ {Παὖ 10 ν}1}], ΔΙΓΠΟῸ ἢ 1Π6 
τὨϊησ θ6. 511] πιποογίδ!η. Οοτπρᾶγο 1ῃ 
(8185. ΨΘΡΥ͂ ΠΠΔΡΙΟΓ, ΝΣ πὸ εἴτι ἄρα μὴ προ- 
χωροίη, ὅ. 4.-- ἦν ἄρα τύὐχωσί τινες ἐζω- 
γρημένοι ; ἃν ἃ 110116 δῖον, δ. 7. ἤν τι 
ξυμβαίνωσι: ννοτο {Π6 βτβῦ ΘΧΡυΘΘΒΙΟ 
ἸΠΏΡ]165, {Παΐ {Π6 [Δ}]π|γ6 τνὰβ Δ δνθηΐ 
ἴο θ6 σοῃίθιηρ]αΐθα ἃ5. ΡΟΒΒ10]6 το πᾶρ- 
Ῥθη, 8η4 οἡ {παΐ ΡΟΒΒΙ ΠΥ σογίαϊη ρτθ- 
ΘΔ ΟΠΑΤΥ ΤΗΘΑΒΙΙΓΕΒ ΜΈΓ (Δ ΚΘη : {Π8 
ΟΥΠΘΓ ὕννο ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢΒ βιρηϊΥ {Παΐ Ξοπη6- 
τΠϊηρ᾽ νου] ἴα κα ραοθ ποῦ ἢ {Ππ οἃ]- 
Οα]αίοη οἵ {6 ΡΟΒΒΙ]γ οἵ ἃποῦμοΓ 

δνθηΐ, μας ΠΡΟΠ 108. δοίτι] ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΘ : 
80 {Πα 1ῃ ΟΠ6. Οᾶ886. ΟΠ]Υ {Π6 ΡΟΒΒΙΡΙΠ 
Οἵ δῇ δνοῃῦ 15 οοηϊοιηρ]αΐθα ; ἴῃ [Π6 
ΟΥΠΘΓ, 118. δοίπα Πν τα κηρ ρ]αοθ. “Γτι5 
ἀραῖη, 1Π]. 30, 2. νγθ πᾶνθ ἐλπίζω μετὰ 
τῶν ἔνδον, εἴτις ἄρα ἡμῖν ἐστὶν ὑπόλοιπος 
εὔνους. ᾿ΓΠ6 Θχρθοίδί θη οὗ δὴν οἵ {Π6ῚΣ 
ῬΑΓ ΖΔ η8. Ὀδιηρ Ἰοἵῦ ἴῃ ἃ σοπα ΠΟ [0 
δϑϑιδῦ ΓΠ61ὴ ννὰβ 80 ἀοαθί{], {Πα πο- 
{Π]ηρ᾽ 15. 1Π]Ρ]16 ἃ ἃ5. ἴὸο 115 ΠΚΘΙΗΠοΟοΩ ; 
ογ {Π6 Ἰπα!]οαίν 15. 88. Ὁποία! 858 [Π6 
ορύδίϊνθ ; ννἤθυθα8 [Π6 ΟΠ Δ ΠΟ6Β ὙΚ6ΓΒ ΨΘΓΥ͂ 
στραῦ {πα΄ βοῖηθ οἵ ἴπΠ6 ΤΠ θη. ἡ 6 Γ8 
τ ΚΘη Αἰϊνθ, ἀπ {παῦ πουρῇ ἀείραίρα 
{πον Παα ποῦ 4}1 Ὀθθη ΚΙΠ16α οἡ {ΠῸ βροί. 

5. λέγοντες ὅτι οὔτε---δράσειαν) ΠῸΓ 
1Π6 τι8δ6 οἵ 1Π6 ορίαϊνθ ἴῃ Π6 ΟΥΔΙΙΟ 
ΟὈ]]ια, τΠαῦῷ 15, ὑνηθη {Π6 ννοσβ ΟΥ̓ 
ΒΘΠΠΠΠΘΠΐΒ οὗ ἈΠΟΙΠΘΥ ἃ ΘΧργθββθα ἴῃ 
[16 {π|τ ρϑύβοῃ, “ Ηβ 5814 [Ππαΐ πῈ μά 
“ς ἄ0πη6 80, Ἰηβίθδα οὗ “Ηὀε καϊα, 1 
“ς αν ἀοπα 50,᾽) 566 Μαίῃϊς, ατ. ἅτ. 
ᾧ. 520. (ὐΟΙηρΑΙΘ ἴῃ [Π6 ποχύ ομδρίου, 
ἠγγέλθη ὃ ὅτι τεθνηκότες εἶεν. 
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Ν »,Ἅ » , ᾽ ΄ὔ Ν ΕΝ δγ 
κατὰ τάχος ἐσεκομίσαντο, ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας εὐθὺς. 
“- Ἢ Ν - ’ὔ » ’ 

οἦσαν δὲ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν οἱ ληφθέντες, καὶ Ἐ)ὐρύμαχος 

ΨΙ. τοῦτο 
3, Ν ΄ 3, 

δὲ ποιήσαντες ἔς τε τὰς ᾿Αθήνας ἀγγελον 

- ᾽ ΄-“ 3 ἝὟ ὰ ΕΒ - ΄ 

εἷς αὐτῶν ἦν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες. 
Νονβ οὔ {π6 ὙΠῸ]6 

{γα πβδοῖοη ὩΥγῖνο αἱ 

Αἰπθη8. πὸ Αἰδ6- 

ΠΪΔη5. Ρδ ἃ ΕΆΓΓΙΒΟΙ 

5, Ν Χ ν «ε Ψ' 3 Ἃ 

ετσπέεμπον καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους απε- ὃ 

΄΄ ᾿ 4 ΄- 7 

δοσαν τοῖς Θηβαίοις. τὰ τ᾽ ἐν τῇ πόλει καθί- ) ᾽ ῃ Ἰηΐο Ῥ]αίςα, δηα τὸ- 

ΤΠΟΥ͂Θ {Π|Ὸ ἡνο6, Ο0Π}1]- Ἀ ἊΝ ͵ Ὁ πος ἢ » ΄- ΄- 

2 σταντο πρὸς τὰ παρόντα ἢ ἐδόκει αὐτοῖς. τοῖς 
ἄγρῃ, δηα οἱα τηρθῃ, ἴο 

ΑἸΠ6Π18. 
, » ΄ » Χ Χ ἴω 

δ᾽ ᾿Αθηναίοις ἠγγέλθη εὐθὺς τὰ περὶ τῶν 
“ ἫἝ ἴω “ Ψ 

Πλαταιῶν γεγενημένα, καὶ Βοιωτῶν τε παραχρῆμα ἕξυνέ-. 
“ 5 ᾽ σαι πα - Ν ᾽ Χ ΄ 

λαβον ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ ᾿Αττικῇ καὶ ἐς τὴν []λαάταιαν το 
2, ΄ 7ὔ ΕῚ ΄- Ν ,7ὔ ΄“ 

ἐπεμψαν κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν μηδὲν νεώτερον ποιεῖν 
Ν “ 5 “ ὮΝ 27 , Ν ΕΝ εν » ιν 

περὶ τῶν ἀνδρῶν οὗς ἐχουσι Θηβαίων, πρὶν ἂν τι καὶ αὐτοὶ 
 ὰ ων ἊΝ » 7 3 -“ ἴν 

βουλεύσωσι περὶ αὐτῶν" οὐ γὰρ ἠγγέλθη αὐτοῖς ὅτι τεθνη- 
΄ ἐὺ “ Ν “ ΄ ,) ων 7 Ἔ 

βκότες εἰεν. ἅμα γὰρ τῇ ἐσόδῳ γιγνομένῃ τῶν Θηβαίων ὁ 
“-“ 3, , Ν ΄ ΒΕ Ἄ 

πρῶτος ἄγγελος ἐξήει, ὁ δὲ δεύτερος ἄρτι νενικημένων τε καὶ 
΄, Ν “ “ 5ὼλ 5) ὧν ᾽ν » 

4 ξυνειλημμένων᾽ καὶ τῶν ὕστερον οὐδὲν ἤδεσαν. οὕτω δὴ οὐκ 

Ι. ἐκομίσαντο ἃ.1. 4. εἷς] οτη. (.6.1,.0.6. 6. τῇ] οπι. Ο. 8. περὶ Δ... 
Ε6.Η.Κ.Θ...ρ. Ῥορρο. (ο6}]. Βεκια. Β.6. οἱ εθίθυὶ παρά. το. ἐς τὴν] ἐστιν Ἰὰ. 
11. κελεύοντες εἰπεῖν Α.Β.ΕΗ.Ν.ΥΝ ἢ. Ῥορρο. (ο6}]. Βεκκ, ΟΕ. εὖ νὰ]ρὸ κε- 
λεύοντες αὐτοῖς εἰπεῖν. μὴ δὲ Ο. 
15. ἐξείη Ο. τό. ὑστέρων [“. 

τ ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας εὐθύς] ΤῊ15 

ΠῸ ἀουθύ 15 {Π6 ὕσιια ἀσοοιηΐ οἵ {πὸ 
{ταπβαοίίοη, δηα ᾿ξ 15 σοηῆτγιηθα ἴῃ {Π6 
ΒΡΘΘΟΝ ἀραϊηβῦ ΝΘροσα, ἴῃ 1) θη ποβί θη θ8᾽ 
Ὕνοτκβ, Ρ. 1379. εα. Βοίβῖββ. Οπ (86 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ, {Π6 βίαίθπηθπΐ ρίνθη ὈΥ Π)1ο- 
ΘΓ 185. αὐἰΐα οπαγδοίουϊϑς οὐ {Π6 
Αὐθοὶκ νυ θυ β ἈΠ. [Π6 οτηδη ΘΙ ΡΙΓΘ, 
ὙΠῸ νοῦ δοσπβίοιηρα (0 140]1Ζ6 ΑΙΠΘΉΒ, 
Δ ΠΑ γγ6 ΓΘ την }]Π1Πρ’ [0 ΘΟῊ 6558 ΔΠΥ [Ὠϊηρ᾽ 
τΠα΄ ννὰ8 αἰβργδοθίμ! ἴο ΠΟΥ. 

11. μηδὲν νεώτερον ποιεῖν, πρὶν ἂν βου- 
λεύσωσι) Πρὶν οὰη ΟἾΪΥ 6 τπιϑδϑ υνἢ 
16 σΟΠ] τ Πποίϊνο τηοοὰ νν]θὴ ΠΟΥ ἰ8. ἃ 
ὨΘραίνΘ ΟΥ̓ ῬΓΟΠΙΙΠΠΟΠ ἴῃ {Π6 [ΟΥΤΠΘΙ 
Ραγί οἵ {Π6 βϑηΐθηοθ; ἃ στὰ]θ ὑνὩ] ἢ 
ΗἩφυπηᾶπη αἰίθιηρῖβ [0 δροοιιηῦ [ῸΓ ὈῪ 
βαυϊηρ {Παΐ {Π6 σοΟη] αποίῖνο τηοοῦ οοη- 
νουϊηρ Π6 56η86 οἵ {Π6. ρουΐθοῦ οὐ οοπη- 
Ρ]οῖθ ἔαΐαγο, ἀπ νοῦ αὖ {Π6 βαπηθ {1ΠῚ6 
ΘΧΡΓΟββίηρ ἃ ἀου δῦ νυν Ποῖον (Παΐ Γαΐιγο 
Θνθηῦ Ὑ}}}} ΟνῸΥ ἴαϊζο μ]αοθ αἵ ἃ]}; 1Ὁ 15 
Ἐν Κυναγ (0 δα ν, “1 ν}}}} 40 80 ἀπ 80, 

12. ἔχωσι Ο.Κ. 
δὴ] οπι. 1. 

13. βουλεύσωνται Ἐ᾿. 

“ Ῥρίογβ 1Πη6 {π|6 θη σου 46] 10 6γὰ- 
“ΟΠ 1} 6. Ὄνου, νυν ἢ ἀο] θυ θη 
“ς ΤΠΔΥ͂ ῬΟΓΠΆΡΒ5 ΠΕΡΙ ἴα ΡΪδοθ αὖ 8]].᾽ 
Τὶ 15, 10 15. Π|κ6 βαυηρ ποίῃϊπρ' το ἢχ 
{Π6 τἰπη6 οἵ δὴ δοίη [0 ἃ Ρϑυοα ὯῸ 
ΟὐΠουννῖβο ἀοῆποα ὑΠπᾶπ ἃ5. ργθοθάϊησ 
{Π|6 ΔοσοπΠΊΡ]]Βητηθηΐ οἵ Βοιθ  Ὠ] ηρ' γνἤΟ 868 
ΔΟΘΟΙΠΡ ΒΗμηΘηΐ αὖ ΔΠΥ͂ π|6 18. ΠΊΘΓΟΙΥ 
οοηππηροηῦ. Δ ΠΘθαβ, βδᾶγβ Η θυ ΤΠΔ ΠΗ, 
[6 ΔΠΠγπληρ {πα γὸ 1} ποῦ (ὁ ἃ 
τὨϊηρ 0111 βοιὴθ οὔποὺ {πϊηρ ΠΆΡΡΘΏ, 18 
ἴο ᾿ΠΡΙν ὑππαῦ νυν νν}}} ὁ ἰδ, ἃ8. ΒΟΟἢ ἃ 8 
ἴῦ 068. ἴακθ ραοθ. Βυῦ 1Ὁ 18. ροοῦ 
Ατθοὶς ἴο 8ᾶν, κελεύοντες ποιεῖν, πρὶν 
βουλεῦσαι αὐτοὺς, Ὀδοαιιβο {Ππαῦ 10 ]165 
ταῦ τπ6 (θ] θγαίοη. νν}}} ἴαϊκθ Ρ]δοθ, 
ἃ Πα 15 ἴο θ6 Ῥυθοθαθα Ὀν {Π6 δοίίοη ἴῃ 
αποϑίοη. ὅθ 15. ΠΟΙ ΠΠ᾽Β. ννᾺῪ οὗ 
δοσοιηθηρ [Ὁ ἃ ΡΓδοίϊοθ 10 ὈΟῸ 
Τ]πηδίον ἀπ ὨϊπηΒ6][ βίαϊο το 6 ἴῃ ἔδοῖ 
᾿ηναγία ῃ"}]6. ὅθο Ηουπαπη, Αππηοίαϊε. δα 
Μεάθαιη ἃ 1] 5]οῖο θαϊίαιη, 215. 
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΄ » “-“ ἣ , ΄ ζυ 

εἰδότες οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπέστελλον᾽ ὁ δὲ κήρυξ ἀφικόμενος εὗρε 

τοὺς ἄνδρας διεφθαρμένους. 
Ἂς Ὰ ζω « ΄- 

καὶ μετὰ ταῦτα οἱ ᾿Αθηναῖοι 5 
΄, ᾽ ΄ τ 5» ΄ Ν ΩΝ 

στρατεύσαντες ἐς [[λάταιαν σῖτον τε ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς 
» ’ “ » ’ὔ Ἂ ᾽ Ἃ ον Ν 

ἐγκατέλιπον, ΤΩ ΤΕ ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτατοὺς ξὺν γυναιξὶ 

Ἃ, ΝΥ 5» , 

5 Και παισιν ἐξεκόμισαν. 

ὙΠ. Γεγενημένου δὲ τοῦ ἐν Πλαταιαῖς ἔργου καὶ λελυ- 
7 ΄- “ “ δὰ Ἃ “ Ζ 

μένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν οἱ ᾿Αθηναῖοι παρεσκευάζοντο 
Ε Ψ Ἅ Ν ἊΣ ΄ 

ΑΠον το ΒΟᾺῚ εἶδος ὡς πολεμήσοντες, παρεσκευάζοντο δὲ καὶ οἱ 
ῬΙΓΌΡΑΓΘ [Ὁ ψ 8, δ πᾶ 

Θηἄρανοι" [0 ΡῬΙΟνΙΘ 

Ροίῃ διποηρ {π6 Οσθο κ5 

Τὰ ΄“- 

Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι αὐτῶν, πρε- 
’ 4 Ν ᾿Α 

σβείας τε ΠΕ λοει πέμπειν ποθι βασιλέα 

ἀπά ἀπθοηρβ ἰοτοῖρι καὶ ἄλλοσε ἐς τοὺς βαρβάρους, εἴ ποθέν τινα 
ΠΔΟΟΠ8. 

ὠφελίαν Ἴλθι(οΝ ὁ τ πος πό- 

λεις τε ἐὐρμοχνΝ ποιούμενοι ὅσαι ἦσαν ἐκτὸς τῆς ἑαυτῶν 

δυνάμεως. 

1. ἀπέστελλον (.1.1..0.Ὀ".6.᾿΄ κηρυξ εκ. 

καὶ Λακεδαιμονίοις μὲν πρὸς ταῖς αὐτοῦ ὑπαρ- 

8. πλαταιέαν (Ὁ. 4] 8]ς 
ῬΙΆΤΙθιι5 Ἰοοὶβ. φρουρὰν ἃ. 4. ἐγκατέλειπον ὦ. 5. καὶ παισὶν ἐξεκόμισαν] 
οτη. Ρσ. ἃ. 6. γενομένου ἴ,..0.". δὲ οἵη. Υ. ἡ. παρεσκευάζοντο ὡς 
πολεμήσοντες] οἵη. 1,..0.". 8. οἱ] οτῃ. (.}.. αὐτῶν] οτα. (υ.1,..0.".6. 
{1. ἄλλος 'ὸ, ἐς] πρὸς (.1.1,..0.}.6. ὁπόθεν ΘΟ). 18. συμμαχίδας 1. 
ποιουμένοις αἵ Ε.. 

7. λαμπρῶς] Δρποβοῖξ ϑιυϊάα8. Ἡ. ν. 
οὐ ϑ ΠΟ]. τους ΟἸοσδιο ΟἾάτθ. Ῥίοη. 
Ηε]ϊο. Απῇᾳ. ἘΧ- 5: λαμπρῶς ἠἡγωνί- 
σαντο, καὶ ΕΠ ΟΝΘΡΕς ἐκ τοῦ δέους. ὃῖς 
ἔειθ ΗΙρροογαίοεβ Ργοῦσῃ. [Π. Ρ. 4τ6. 
ϑΎπ68. Ερ. ΤΧΥ͂ΤΙ. εὖ 1Π1. ἴῃ τηδίδτα 
Ῥαγίθμῃ, τὸ ὨϊῸ οἵ 41101 ἀριια ΠΟΒΙΓΠΙ. 
Ἡοταίπαβ δι δοίου, “ ϑρίθηαϊαο τα αχ.᾽ 
1τὰ, ““ργοῦθ τηδαϊαάτιβ᾽᾽ οὖ 51Π}1118, 488 

᾿ ΟὐΠΉΪΟ6 αἰεὶ βο]θηΐ, τι καλὴν δικὴν ἀρπα 
Ασβίορπδηριη. ΝΥ Α 585. 

14. καὶ Λακεδαιμονίοις μὲν, κ. τ. λ.} 1 
γγοι]ὰ πού Ὀ6 δᾶβυ ἴο ΡΆΓΆ116] {π6 ὁὉ- 
ΒΟΌΓΤΙΥ ἃΠ6 σ,ΔΙΠΙηΔΙ108] 50]6Ο018Π18. οὗ 
1Π15 βθβηΐθποθ. 16 τηϑϑηϊηρ ΠΟΥΨΘΥΘΓ 
ΒΘΘΙΊΒ [0 Ὀ6 51 ΠΟῸῚΘΠΠ]ν εἶδαγ, {πὲ 1Π6 
ΤιλοοαοτηοηϊΔη5. αἰγθοίθα {Π 6}. 411168 1ἢ 
1τὰ]γ πα ΒΊΟΥ, 1. 6. [Π6 1)ουΊδη βἰαΐθβ 
οἵ {ποβ6 σοιηΐθα, ἴο 1114 ἃ ἤρδες οἵ 
ἤἥνθ πιπάγοα 5105, Ὀπῦ ἴῃ {Π6 τηθδῃ 
{ἸΠῚ6 10 ΤϑΙηΔ]Π ΠΘΕΐΓΑ], Δ η6 ἴο τϑοοῖνα 
{π6 ΑΥΠΘΠ λα ἢη5. ἃ8. ἔλθη 15. 1 {ΠΥ ΟΔΠῚΘ 
ΟἾΪΥ ἴῃ ἃ 51 η016 5810, ᾿τΐῦ ποῦ ἴο δ]]ὸνν 
οὗ {Π|611 σοτηϊηρ' νυν] ἃ σγθαΐίθι ΠΏ ΟΓ ; 
ΔΠ πι58] ΘΟΠΟ ΠΟΙ ἸπηρΡΟΒΘα ἸΡΟῚ ἸηΐοΓ- 

14. λακεδαιμόνιοι Β.1,.Ο, αὐτῶν 1. 

ΘΟΌΓΒΘ ΜῈ [ΟΥΘΙΡῚ ΠΔΙΙΟΠΒ ΟΥ̓ {Π6 οχ- 
σΘθαϊηρ᾽ ἸΘΔ]ΟΙΒΥ Οὗ {Π6 {1Π|65, θη ἃ 
ΒΙΓΔΠΡΟΥ ΔΠᾺ Δ ΘΠΘΙΩΥ ΜΈΓ δἰτηοβύ 
ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΙ5. (ΟΙρΡαγῈ {Π].γ71,1. Νοῦν 
ψ ΙΓ γεβρθοῦ ἴο ἴπ6 βϑνθῖαὰὶ ψογαβ, 
Λακεδαιμονίοις ΥηΔ ῦ Ὀ6 ΕἸΓΠ6Ρ {Π6 ἀαίϊνθ 
οὗ {π6 ἀρϑηΐ, ἃπ ἀβρθπα οἢ ἐπετάχθη- 
σαν, ΟΥ̓́ΪΌ τηᾶγ 6 {πα ἀαίνα νυ ΒΪο ἢ 15 
Ο41164 ““ ἀδὔϊντιβ ΘΟΙΠΙηΟΩ],᾽ Θχίθπαϊηρ 
{Π6 [6ΥΠῚ ““ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙ]ἢ 1ὴ ἃ ΨνΘΙῪ ψ 118 
ΒΘΏ56, 80 ἃ5 ἴο0 ΠΊΔΪΙΚΘ Ὁ ΠΆΓΟΥ ΤΠΟΓΘ 
{πὰ Τ]ΘΙ ΤΟ] Ίοη. (Οὐοτηρασθ ΡΘΓΠΔΡΒ 
ΨΟΙΙΙ, 4. πολλοῖς γὰρ--τὸ αἰσχρὸν--- 
ἐπεσπάσατο. “ΠΠ6 ΠΟΙΠΙΠδίϊνα ἴο ἐπετά- 
χθησαν 15 ἴο θ6 ΒΙΡΡὈ]Π16α ἔχοι {ΠῸ ρτθοθ- 
αἸηρ νου, τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις : ΤΟΙΣ 
ἃ8 ΟδΠιοΥ {Π1ηΚ8, [ΠῸΠ] κατὰ μέγεθος τῶν 

πόλεων, ὙΜὨ]Ο 1ῃ Ροϊηῦ οἵ τηθδηϊηρ' 
ΘΟΙΏ68 ἴ0 {Π6 Βᾶτηθ 1Πϊηρ,, ἀπά ΡΘΓΠαρ5 
ἴπΠ Ροϊπῦ οἵ δοηϑίμ οί 156. ΒΡ ]ΟΓ. 
ΓΘ ψοτβ ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας ἅτ, 
1 Ὁ]η]κ, {π6 οροχθρθβϑὶβ οἵ {πΠ6 ψοτγὰ 
αὐτοῦ : “Τὴ ἀΔἰ΄]άϊίοη ἴο [Π6 5108 Αἰγσθαν 
“οἢ 6 βροῦ ἴῃ ἸΟῪ ἀπα [{ἀ]ν, Ρ6- 
““ Ἰρῃηρίηρ ἴο {Π6 811168 οἵ [,μἀσθφιηοῃ, 

5» 
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͵ 
χούσαις ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις Ὁ 

ναῦς ἐπετάχθησαν ποιεῖσθαι κατὰ μέγεθος τῶν πόλεων, ὡς Ἵ 

ἐς τὸν πάντα ἀριθμὸν πεντακοσίων νεῶν ἐσομένων, καὶ 

ἀργύριον ῥητὸν ἑτοιμάζειν, τά τ᾽ ἄλλα ἡσυχάζοντας καὶ 

᾿Αθηναίους δεχομένους μιᾷ νηὶ ἕως ἂν ταῦτα παρασκευασθῇ. 5 

83 Αθηναῖοι δὲ τήν τε ὑπάρχουσαν ξυμμαχίαν ἐξήταζον καὶ ἐς 

τὰ περὶ Πελοπόννησον μᾶλλον χωρία ἐπρεσβεύοντο, Κέρ- 

κυραν καὶ Κεφαλληνίαν καὶ ᾿Ακαρνᾶνας καὶ Ζάκυνθον, 

ὁρῶντες, εἰ σφίσι φίλια ταῦτ᾽ εἴη βεβαίως, πέριξ τὴν Πελο- 

ΨΠΙ. 
Ἁ ΄ ᾽7 Ν , 

οὐδὲν ἀμφότεροι, ἀλλ᾽ ἔρρωντο ἐς τὸν πόλεμον, 

΄ 4 5 ͵ ν ἥ 

ποννῆσον καταπολεμῆήσοντες. ὀλίγον ΤΕ εἐπενοοῦυν τς 

Το βοσιρίϊοη οὗ ἐπ βίαίο 

οἵ ῬΆΡΙΙΟ Τρ] ηρ ἴῃ 

ΤῊ 1,αορᾶτ- 

ΤΏΟΠΪΔΠ ΟΔ1156 γἃ5 Ρ6- 

» » ΄ » , ΧΝ ΄ 9“. 
οὐκ ἀπεικοτως" ἀρχόμενοι γὰρ πᾶντες ὀξύτερον 

ατθϑθορ, 
ἰᾷ ’ Ἁ ΄ Ἀ 

ἀντιλαμβάνονται, τότε δὲ καὶ νεότης πολλὴ 
ΠΘΓΆΠῪ ΡΟΡΌΪΆΓ. ᾿ 5 5 - 7 Ν δι ἋΣ 

μὲν οὖσα ἐν τῇ Πελοποννήσῳ πολλὴ δ᾽ ἐν 

ποιεῖσθαι Ῥοβῦ πόλεων Υ͂. ὥστε τὸν . ἐτάχθησαν 1,. ἐπετάχθη 1. ι 
5. ἂν οτη. Υ. η. περὶ] οἵη. Κι. 4. ἑτοιμάζειν) ὀνομάζειν ο. 

“(ἢν σοῦ ογἀθγθα ἰοὸ θυ] ΟἴΠΘΙΒ ; 
““ ᾧς.᾽ Οοιἴηρατῖο Υ.. 83,1. ἐκ τοῦ "Αργους 
αὐτόθεν. ΝΤ]. τό, τ. τῶν αὐτοῦ ἐκεῖ. 111. 
28, 5. ἐς τὴν Μίλητον αὐτοῦ. 'Πδε ἐξ Ἴτα- 
λίας καὶ Σικελίας 15 6 τὸ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ 
τεῖχος, 1. 64, τ. ΨΏΘΓΘ 566 [Π6 ποίβ. 
ΕΊΠΔ]]ν, ννο Πᾶν ἃΠΟΙΠ6 ΓΙ σΟη βοὴ ἴῃ {Π6 
56 Οὗ {Π6 δοοιιβαίϊνεβ ἡσυχάζοντας ἃπά 
δεχομένους, Ἰηδίοαα! οἵ 1Π6 ΠοΙηϊΠΔΕν 685 
ΠΟ ἢ 5Που]α ΠαδΤΆΠΥ [ςῸ]]ονν ἐπετά-. 
χθησαν. "18 15 οντηρ (0 {Π6 Ἰηβηϊδνα 
ἑτοιμάζειν, ἃ5 [6 σοηδίγποίοη Πδᾶ 
θθθη, ἐπετάχθη, ἑτοιμάζειν αὐτοὺς ἀργύ- 
ριον, τά τ᾽ ἄλλα ἡσυχάζοντας, καὶ δεχο- 
μένους κι τ. Δ. Οπθ {Πἰηρ 18 Πογίδ Π, 
τπαΐ 10 ἀπαογϑίαπα πρὸς ταῖς αὐτοῦ 
ὑπαρχούσαις ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας ἃ5 
ΤηΘΔΠ]ηρ᾽, “ Βοβι 65 {Π6 5}108 αἰγθδὰγ 1 ἴῃ 
“ Ῥε]οροηηθβιιβ ἔγομη Πα]νῪ ἀπα ΒἸοΙΪν,᾽» 
15. Ἰποοηβίβίθης ν ἢ {Π6. νΠ0]6. βαῦβο- 
αιθηΐῦ Πἰβίουυ ἢ [ῸΓ 1Ὁ 15. τηοϑῦ ονϊαἀθηΐ 
τΠαΐ ποῖ ἃ βῖηρ]6 1 ο]Π]ὰπ 5810 Πα Ἰοϊποα 
1{Π6 ῬεἸοροπηροῖς Ἰη5. {1} {Π6 ΑἰΠοπίδη 
᾿πναβίοη οἵ ὥὅγγασιιβο οὈ]ρσοα (πῃ 5]οεὶ- 
ἸἸὰΠ5. ἴ0 ἴακθ μαγΐ ἴῃ {Π6 ᾿νᾶὰσ. Νὰγν ἰδ 
ΟΣ] ἃ τηαϊκο {18 ΝΘΥΥ Ῥαββασο ἀρϑαγα 
ΔΠ ΠΟ ΓΔ ΠἸοίοΟΥΥ ἢ ἴου ᾿Γ Π6ΓΘ ὙΡΘΙῸ 
5805. Πτομι Πτ]Ὺ ἀπα ΒΊΟΝ αἸγοδαν ἴῃ 

Το. καταπολεμήσαντες Β.Ε, 13. ἀντελαμβάνοντο (.1.1. 

{π6 Ῥεϊορομππεβίαπ ἤδθοί, μονν σου {Π6 
βίαϊεβ οἵ [0] ἀπα 51Ο]ν θ6 ἀθβιγθα ἴο 
ΤΌΠΊΔΙΠ [ῸΓ {Π6 ργθβθηΐ πραΐγα], ἃπα ἴῸ 
τϑοθῖν {Π6 ΑΥΠΘΠΙ 5 ἃ5 ἔτ] 6η 68, 1 [ΠΘνῪ 
σα Πη6 ΜῈ ἃ 5] ηρ16 5810. Οὐμηραγα ΠΗ. 
8ύ, 5. ΘΓ Ππι ον 1165 5 Υ8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ 
οἵ τς Τουϊδη βίαίθβ οὗ ΘΊΟΙγ, πρὸς τὴν 
τῶν Λακεδαιμονίων τοπρῶτον ἀρχομένου 
τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχθησαν, οὐ 
μέντοι ξυνεπολέμησάν γε. (ὑοτηράτῖα 8180 
ΜΙ ΎΩ: 34; 8. 525 πὸ) ΜΠ 5. 

9. ἘΠῚ τὴν Πελοπόννησον καταπολε- 
μήσοντες] Οομηρατο Υ]. 90, 5. τὴν Πελο- 
πόννησον πέριξ πολιορκοῦντες. 1 Πᾶνα 
[ΓΟ] ουνοὰ (ΔΟ]]6ῦ ἴῃ ρῥ]δοϊηρ {ῃ6 ,βοπηπηα 
αἰίου βεβαίως, ᾿Ἰπβίεαα οἵ αἴίου εἴη. Πδ 
ΘΟΠΊρΑΓΟΒ ὅπΠ6 ψόογάβ, Κ΄. 9ύ, 1. καλῶς 
σφίσι φίλιον, γνῆθτθ {16 βοῃο]αβῦ ὃχ- 
ΡΙαἰπβ καλῶς Ὀγ βεβαίως. Απά Πδ τἹρῃ ΠΥ 
Οὔβογνοβ, ἐπαΐ Οὐτονγα ννὰ8 αἰσοααν ἴῃ 
Δ]Π]ὰπο6 ἢ ΑἰΠθηβ, (απ 80. ΨΈΓΘ 
Ζαογηΐμιβ ἀπ Ασαγηδηϊα,) θαΐ ὉΠαΐ {Π6 
ΟΠ͵θοῦ νγὰβ 0 βθοισθ Δη6 ἄγαν ΟἸΟΒΟΙ 
16. ἔπ] αν σοπηθοίοη Ὀούννθθῃ {Πποτη, 
ΜΠ]Ο ῬΠπογ ἀἸο5 08115, εἰ φίλια ταῦτ᾽ 
εἴη βεβαίως. [εἴ 1Ν΄. 20, 4. φίλους γε- 
νέσθαι βεβαίως. 
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σῷ "9 , 5 Ε ΄ δ τ Υ, ΄“ ΄“ ΄ 

ταῖς ᾿Αθηναις οὐκ ἀκουσίως ὑπὸ ἀπειρίας ἥπτετο τοῦ πολέ- 
Χ Ε- ᾿ 53 ἘΣ - 

μου, ἣ τε ἄλλη Ἑλλὰς πᾶσα μετέωρος ἢν ξυνιουσῶν τῶν 
ἴ, ᾿ Ν Ν Ὧν ΄ ,ὕ Ν 

πρώτων πόλεων. καὶ πολλὰ μὲν λόγια ἐλέγετο, πολλὰ δὲ: 
΄, 5 “, ω ,ὔ ᾿ , Ν » 

χρησμολόγοι ἦδον ἔν τε τοῖς μέλλουσι πολεμήσειν καὶ ἐν 
5, Ἀν “ » ΄ - 7. ἣν 

ἐτι δὲ Δῆλος ἐκινήθη ὀλίγον προϑ3 
΄' ’ 

σταῖς ἄλλαις πόλεσιν. 
Ἄ ’ 5, ΄“ » - φφυο ΄ 

τούτων, πρότερον οὔπω σεισθεῖσα ἀφ᾽ οὗ Ελληνες μέμνην - 
᾿ , ΄σ , ΄ 

ται ἐλέγετο δὲ καὶ ἐδόκει ἐπὶ τοῖς μέλλουσι γενήσεσθαι 
“ ᾽ὔ 7 Υ ΄ ’, »; 

σημῆναι. εἴ τέ τι ἄλλο τοιουτότροπον ξυνέβη γενέσθαι, 4 
΄ » ω «ε Ἃ ΄ Ν δ᾿» ΄, “ » ΄ 

πάντα ἀνεζητεῖτο. ἡ δὲ εὔνοια παρὰ πολὺ ἐποίει τῶν ἀνθρώ- 5 
΄“ Χ ,ὔ 7ὔ 

τοπὼν μᾶλλον ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους, ἄλλως τε καὶ προει- 
΄ σ Ὰ ΄ 5 “ ΄ , τ 

πόντων ὅτι τὴν “Ἑλλαδα ἐλευθεροῦσιν. ἔρρωτο τε πᾶς καὶ 6 

ἰδιώ ὶ πόλις εἴ τι δύναιτο καὶ λό ἡ εἰ ξυνεπι- ἰδιώτης καὶ πολις εἰ ὑναι αἱ λόγῳ καὶ ἔργῳ 

λαμβάνειν αὐτοῖς" 

Ι. ἀπὸ 6. τοῦ πολέμου] πόλεων Κα. 
ἩΞΥΈΙΙ. 
λόγοι δὲ οτηϊδθο πολλὰ, ἃ. 

6. οἱ ἕλληνες Ο. 8. ἄλλον ἃ. 

12. πόλις] πολίτης Α.Β.ἢ. 
δηΐθ ἐδόκει ρΟΠΪΐ α. δηΐθ ᾧ Α. 

2. μετέωρος] ἈσποΞοῖξ ϑ' 1485 ἢ. ν. εἵ 
ΘΧΘΙΉΡΪα δχ ῳόβορῆο 8]}Π|56π δααποῖί. 
ὙΠΓΑΒΒ. 

5. ἔτι δὲ Δῆλος ἐκινήθη] Α58 ΤΠποΥ- 
αἸά685 ἴῃ οἢ. τό. τι565 ἐπ6 τνοσὰ ἄρτι ἴο 
ἀδβοῦθα ἃη δνθηΐ {πᾶὸ (00Κ ρ]δοθ 78 
αἰτον [πΠ6 Ῥουβίαη ἸπνΆΒΊΟΠ, 1Ὁ 15 πού 1π|- 
ῬΟΒΒΙΡ]6 {Παΐ ὀλίγον πρὸ τούτων ΤΠΔΥ͂ 
ΤἝΘΌΪΓΘ ἴο θ6 ἴα κθη νυ] {Π6 βᾶπηθ 1α[]- 
τὰθ. Απα ἃ8 Ηεοτγοάοίιβ Ὄχρσθββὶν 
Δἰἤγτηβ {Πδΐ [Π6 δαυί πητιακο νν ΒΙΟἢ ν]β θα 
1)ε105 ἃ {π|||6 θεΐογα τῃ6 Ὀδι6 οἵ Μίαγα- 
1πΠοη Πα πϑνοῦ Ὀθθη τορθαίθα Ί ΠΏ] η 
ΒΒ πηθιποτυ, ΥἼ. οϑ, 1--2. ἃ5. ἢ6 Πού 68 
ἴῃ 815 Ηἰβίουῦ᾽ θυθηΐβ Ἰαΐθυ ἔΠδη {ΠπῸ6 θ6- 
σιππίηρ οὗ {Π6 ΡΕ]ΟρΟΠΠΘβίδῃ τνγ, ΔΠ6 
ὯΒ. 6 βᾶγβ {παῦ {Π6 δαί Π]κ6 ΜΒΙΘΝ 
6 ἄοεβ τηθηθοη τνὰβ {πουρηΐ [0 Πᾶν 
ξογϑίοἹα Π6 ἐγοιθ]ε5. οὗ {πΠ6 Ρε]οροη- 
ΠΘΒΙΔΠ ὙΓΔΓ, ἃ8. Ὑ76Ὲ}} 8ἃ8 {πΠ6 Ῥϑυϑίδῃ 1ῃ- 
ΜΆΘΟΙ, Ἰξ ΒΘΘΙη8 ἴ0 τὴδ ργοθΆὈ]6 τπαΐ 
ΤΟΥ 1465 ΔΓΕ 811 8114 65 ἴο {Π6 58 τὴ8 
βατίαιακα 45 Ηεδγοάοίιϑβ, Δ ΓΠΟῸρῚ {Π6 
ΜΓ 5. ὀλίγον πρὸ τούτων ἃγ6 βουηον δὲ 

3. ἐλέγοντο Α.Β.Ὲ ΕΝ. ς. 4... Ῥορρο. ἔλεγον Η.Κιρ 
5. ὀλίγον ἈΒΟΒΕΙΚΝν ἀδεμι (06]}]. 

ΒεκΚκ. εὖ, δβίθυιβοιβ ποίαϊιπ), ΡΟΡΡο. ὀλίγων ΟΣ 
9. παρὰ πολὺ] πολλὴ Ε- 

ΗΝ. Ὁ.ς.ἔσ. Ῥορρο. (611. ΒΕ. 6. εὖ νυ]ρὸ ἐπήει. 
καὶ λόγῳ οτη. ρτ. α. 

᾽ 7, ΄σ 5. " « » 

εν τουτῳ ΤΕ κεκωλῦσθαι ἐδόκει εκάστῳ 

2. ἅπασα (.6.1.1,.0.6. συνιουσῶν 

χρησμο- 

α. τϑοθῃβ Ε.. οἵ νυ]σὸ ὀλίγῳ. 
Ἐπ ΠΟ ΤΣ Ε, 

ΙΟ. μᾶλλον] μάλισταν. 

13. τε] δὲ Κ. ἑκάστῳ] 

οὗ Δῃ δχδρσογδί!οη. 
6. σεισθεῖσα] Ἦος Ββρεοίαπέ ΞέοΠο]. 

Ατϊβίορῃ. Ασμάγη. 12. οἵ ὅ.Π0]. ([8111- 
τηδ0ῃ. Ηγιπη. ἴῃ 19)ε]. τι.  αββ. Ααα. 
ΘΡΑΠΠ6π,. δα (Δ]]11πη. 1. ἃ. οὲ (γα. δὰ 
γΊρΙ]. 111. Φππεϊα. 77. ὈυΚΕΕ. 

9. ἡ δὲ εὐνοία---ἐποίει---ἐς τοὺς Λακε- 
δαιμονίους) ““ΜεΠ᾿Β σοΟα νΊΒΠ65 ηιαΐίο 
““ στϑαῦ]ν [ῸΓ {Π6 ΤμΔοθ οι οπ]Δη8.᾽ ΤΠ6 
ΕΠΡΊΒΕῃ. Ἰάϊοτη ΠΆΡΡΘΠΒ. θα θχδοῖν [0 
ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΕ ΜῈ (Π6 ατθοῖ. (ὐοτηρατ 
ΙΝ. 12, 3. ἀπά ἃ ραᾶββᾶρθ ἴῃ [πιοΐδῃ, 
αποίεα Ὀγ ΟΟ]]οσ, 1)}14]. 1)θοσ. 6. καὶ τὸ 
αἰσχρὸν ἐπ᾽ ἐμὲ ποιήσει : “Π6 ΤΕργοδ ἢ 
“ Χ}11 [611] ΠΡΟΠ τη6, 1. 6. 1 5}8]]} Ὀ6 16 
δ οβ]εοΐ ΟΠ ννΒ]ΟΝ 10 νν}}}] ορογαΐθ.ἕ 

13. ἐν τούτῳ] ΝῸΠ ταλ]το Δ]116 ἽΠι- 
ογαϊα. ΤΥ. 14,2. Καὶ ἐν τούτῳ κεκωλῦ- 
σθαι ἐδόκει ἔ εκαστος, ᾧ μή τινι καὶ αὐτὸς 

ἔργῳ παρῆν. ΑἸταπι. ἸΟοιιπη μπογα. 
Ἰαπααΐ. δίθρῃ. δα 1)Ίοηνβ. Η δ]1ο. ΘΔΡ. τό. 
Καὶ ἐδόκει κωλύεσθαι πᾶν ἔργον, ᾧ μή τις 

παρῆν. θυκεκκ. 
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ῬΡΙΑΤΙΒΑ. 

Σ τ - ΄ 3. ὧχ ΄ὕ “ » “ 3 

τα πράγματα ᾧ μὴ τις αὑτὸς παρέσται. οὕτως ὀργῇ εἶχον 
. , Χ ᾽ ,, Ῥ Ν “. 5» [ρὲ ᾽ θη 

οἱ πλείους τοὺς ᾿Αθηναίους, οἱ μὲν τῆς ἀρχῆς ἀπολυθηναι 
« Ν Χ » ΄- ΄ “ Ἀ 

8 βουλόμενοι, οἱ δὲ μὴ ἀρχθῶσι φοβούμενοι. παρασκευῇ μεν 

ὖ ᾽ ὶ ᾿ ᾿ ΙΧ. πόλεις δ᾽ ἑκάτεροι οὖν τοιαύτῃ καὶ γνώμῃ ὠρμῆντο, . πόλεις ρ 

(σδ᾽ ἔχοντες ξυμμάχους ἐς τὸν πόλεμον καθί- 5 
Τὐπαπηθτατίοη. οὗ {Π0 ταῦσ ΕΧΟΙ, 5 “Ώ χ 5 " 

", Ν “ ’ 

2 φονοταὶ εἰαίος οἵ [πὸ σταντο. Λακεδαιμονίων μὲν οἵδε ξύμμαχοι, 
᾿ Ὗ ΝΥ Ϊ ν᾿ ἢ - Ν ΄- Ἄ 

ἐν οση οαογδοῖο,, ΙΠελρποννήσιοι μὲν οἱ ἐντὸς ἰσθμοῦ πάντες 
“- ᾽ὔ 8. Ὁ ᾽ 4 , 

πλὴν ᾿Αργείων καὶ ᾿Αχαιῶν (τούτοις δ᾽ ἐς ἀμφοτέρους φιλία 
“- ΄ - ΄ Ῥ:- Ἂ ΄ 

ἦν: Πελληνῆς δὲ ᾿Αχαιῶν μόνοι ξυνεπολέμουν τὸ πρῶτον, 
5 ο ᾿ « », κ ΄, 
ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ ἅπαντες), ἔζω δὲ []ελοποννήσου το 

“- “- ΄- Ἂ 

Μεγαρῆς, Φωκῆς, Λοκροὶ, Βοιωτοὶ, ᾿Αμπρακιῶται, Λευκάδιοι, 
᾽ , ὔ ᾧ 72 “ 

8 Ανακτύριοι. τούτων ναυτικὸν παρείχοντο ἵζορίνθιοι, Μίεγα- 
“ ,ὔ ΄“ ΄ ΕῚ ΄- ’ὔ 

ρῆς, Σικυώνιοι, Πελληνῆς, ᾿Ηλεῖοι, ᾿Αμπρακιῶται, Λευκάδιοι, 
΄ ΄ὔ Χ ω « 7 ͵ 

ἱππέας δὲ Βοιωτοὶ, Φωκῆς, Λοκροί: αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις πεζὸν 

Ι. οὕτως ὀργῆς εἶχον οἱ πλείους ἐς τοὺς ἀθηναίους Ν᾿ αἰοῖς. αὶ Ἡετοαοί, Υ'. 81, 2. 
ἢ ἐμ Ῥο τ 2. πλείους Α.Β.0.5.5.6.Η.{Κ 1.0 0Ρ᾽ν Πρ δα. 
Ῥορρο. (0611. Βεκκ. νυ]οὸ πλέους. 8. ἀχθῶσι] Η. 4. τοιαύτῃ καὶ γνώμῃ 
Α.Β.ρ.ἢ. (0611. ΒΕΚΙΚ. ργοποτηθη οὐῃ. ἔ. ΟΕ. οἵ ψτ]ρῸ καὶ γνώμῃ τοιαύτη. να]- 
Θαταπι Βουναῦ ΡΟΡρο. η. μὲν] δὲ ΟΙΚ.6. ἐντὸς τοῦ ἰσθμοῦ ὁ. 8. τού- 
τοις--- ̓Αχαιῶν] ἴῃ Τ]ΔΥΡῚΠΘ ει οἵη. Β.Ε. ἢ. ἐπ᾿ ἀμφοτέρους (.Ὁ.Ρ. ἐπ᾽ ἀμφο- 
τέροις 1,.8.. 9. ἀπο Κ. πεληνεῖς Ε'.6. 11. Μεγαρῆς] οἵη. 8. φωκῆς 
(νε] φωκεῖς) λοκροὶ βοιωτοὶ Α.Β.Ε.ἘΉῊ.Ψ.ρ».ἢ. Ῥορρο. (0611. εκ. βοιωτοὶ λ. φ. 
Ο.α.Ρ.6. ναυῖρο λοκροὶ β. φ. ἀμβρακιῶται Β. ἘΝ. ΕΝ... οὐ τϑοθηβ ἃ. Λευκάδιοι] 
οἴη. Κα. 12. μεγαρῆς ροϑύ ἠλεῖοι μαθεῦ Υ. 14. Φωκῆς] οπι. Δ.}.ἢ. 
λοκροὶ, φωκεῖς Υ͂, δ᾽] τε 

6. Λακεδαιμονίων] Οοηΐου ΠΙοάου. 
208. ἃ. 411 τηϊπιιβ αἰβιϊηοίθ σορὶα5 το- 
σθηβοῖ, ΔΊ ΑΒ5. 

ΙΟ. ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ ἅπαντες 

'ΤΉΙΒ ἀρ Ρθαγβ ἔγτοιῃ Ψ 1]. 54, 2. ὑνῃθ γα [Π8 
ΡΘΟΡΪο οὗ σιπϑιιπη, ομθ οἵ [86 5Βιαΐθβ οὗ 
ΛοΒαΐα, ἱοροίΠ  Υ ΜΉ (Π6 ΟἾΠΟΣ ΡΘΟΡΙΘ 
οἵ 1Π6 ποϑιρῃ οι Ποοα, οοορογαΐθ ἢ 
{Π6 ΟΟΥητ απ ἰδοὺ ἀρσαϊηϑέ πΠ6 ΑἸΠ6- 
ΠΙΔΉΒ. 

14. ἱππέας δὲ Βοιωτοὶ, Φωκῆς, Λοκροὶ] 
ΤῈ Βωοίϊαη σαν] γΥ ἅτ οἴΐοη τηθη- 
οποα ν᾽ ὨΙΒΓΟ ΙΔ 8. δ ρτὶ Ῥιμιονά. ΠῚ. 
62, 6. ΙΝ. 95, 2. ΄. 57,2. 58, 4. Ηεδγοδοί. 
ΙΧ, 68,2. 60; 2. 4: ἰκοξρηδον ΗΠ ]]θηϊςο. 
ΥΙ.4, το. 6 ΡῬηοοίαη σαν] γν ἃ1Ὸ τηθη- 
πο Ὀγ Χοπόρῆοι, ἢ ρ]]θηϊο. Υ]. 5, 
230. ἀπῇ τΠ6 Τωοοτίαη ἴῃ {Π| 58 Π|6 ρᾶββαρθ, 
ἃ Πα ἀραΐη ΠΥ, 2,17. ἀηὰ “ἢ Γ πογα. ΓΝ, οὐ. 

ΤῊΘ γράβοη ΨΥ ἴῃθ8θθ ΠΟΥ ΠΟΤῚ Βίαίοβ 
ὉΙΌΠΘ. ΡΟΒΒΟΘΒθα, σαν ΆΪΓν, ΔΤΌΒΘ. ῬΆΡΠΥ 
ουΐ οὗ {Π6}. σϑοσγαρῃϊοαὶ δα ράτεὶν οὐ 
οἵ {Πθὶγ ΡΟ] ἸοΑ] οἰγοιτηβίαποθθ. ΜΓ 
αὐαρίοα ἔου {Π6 τηδϊηΐθηαποο οἵ ΠΟΥΒ68Β 
{πὰ ΑΔ θα, οὐ {Πδῃ τποϑῦ ρατίβ οἵ Ῥο]ο- 
ΡΟΠΏΘδιιδ, {πον γοίαϊπθ 80 τπότὸ οἵ 
{Π6 οἱ δὐιβίοογαίοαὶ σοηϑίϊ πο οἵ 
Βοοϊθίν, [ῃ6 Ἰαηὰ Βοῖηρ ροββθββθὶ Ὀγ 
[πΠ6 ΠΟΡ]θ8, ἀπ {Ππ6 οοιπμτηο 8. Βοὶηρ' 
ΠΟΙΓΠΟΥ Ἰηἀθροηαάθηΐς ῬΓΟΡΥΘΟΥΒ, ἃ5. ἴῃ 
Τμαοοηΐα, ΠΟΙ ΘΏΤΟΠΘα ὈΥ ΘΟΙΠΠΊΘΙΌΘ, 
ἈΠ ταϊβοα ὈΥ {Π6Ὶ} ᾿ππρουίδπμοθ ἴῃ 
ΤΠΔΠΠΪΠρ᾽ ἃ ΠΆΝΥ, ἃ8. αὖ (ΟΣ Π1}} ἃπα αἵ 
Αἰμθηβ. Τλι5 [Π6 Τωοοτίαη Πρ -ἀὐπηρα 
Ἰηΐαηΐσν, ΘΟΙΠΡΟΒΘα ἀἸνναγβ οἷ οἵ [Π68 
ΡοΟοΓοϑῦ. οἷαββθβ, ρΡοββθϑβϑα ἃ Πρ] σϑριι- 
ταὐϊοη : ἀηἃ {Π ν4, ἃ85. νγ68}} ἃ8 ἴη6 θωο- 
[188 ἀηἃ ῬΠοοίαηβ, πα οαναὶνν, ἃ 
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᾿Αθηναίων δὲ ὦ 

Χίοι, Λέσβιοι, ΤΠ]λαταιῆς, Μεσσήνιοι οἱ ἐν Ναυπάκτῳ, 

παρεῖχον. αὕτη Λακεδαιμονίων ξυμμαχία. 

Ἄ ΄ γ ΄σ Ψ, 

᾿Ακαρνάνων οἱ πλείους, Κερκυραῖοι, Ζακύνθιοι, καὶ ἄλλαι 
, π  Ὲ - 5 », - εἴ" 

πόλεις αἱ ὑποτελεῖς οὖσαι ἐν ἔθνεσι τοσοῖσδε, ΚΚαρία ἡ ἐπὶ 
Ἃ ΄σ Ὁ “, ΕῚ ΄ « Ἷ 

δ θαλάσσῃ, Δωριῆς Καρσὶ πρόσοικοι, ᾿Ιωνία, ᾿Ελλήσποντος, 

τὰ ἐπὶ Θράκης, νῆσοι ὅσαι ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ Κρή ρᾷκης, νῆ ς Ἴσου καὶ ἹΚρήτης 
Ἂν “ ΄σ- - ΕΒ γ Ἁ 

πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα, πᾶσαι αἱ ἄλλαι Κυκλάδες πλὴν 
,ὔ ΧΝ ,ὔ ΄σ 

τούτων ναυτικὸν παρείχοντο Χῖοι, 6 

ξυμ-Ἰ 
΄7ὔ ; “ ε ,ὔ Ἂν Χ » ον ΄ 

ιομαχία μὲν αὑτὴ εκατέρων καὶ παρασκευὴ ἐς τὸν πόλε- 

Μήλου καὶ Θήρας. 

Λέσβιοι, Κερκυραῖοι, οἱ δ᾽ ἄλλοι πεζὸν καὶ χρήματα. 

μον ὴν. 

Χ. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μετὰ τὰ ἐν Πλαταιαῖς εὐθὺς 

περιήγγελλον κατὰ τὴν [Πελοπόννησον καὶ τὴν ἔξω ξυμμα- 

1. αὕτη λακεδαιμονίων Α.Β. ΕΝ. Η.ΟΝ.».ἢ. Ῥορρο. ὅο611. ΒΕΚΚκ. Ο. οἱ να]ρῸ 
αὕτη μὲν λακεδαιμονίων. ἀθηναῖοι Οὐ. 

οἵη. Κα. 2. πλεῖστοι ἴ,.0.Ρ. 
4. αἱ] οτη. Β.ἢ. 

νήσου 1 8. παρεῖχον (.ο. 

καὶ ζακύνθιοι ΙΚ.1. 
ὁ. τὰ ὁπ. ΑΒ. ΕΠ Ἢ Ὁ. Π- 

ἄλλαι ρμοβὲ νῆσοι Ἰηβογ. ὅσοι ἦσαν ἐντὸς Ν. 
13. προήγγελλον 6. 

δὲ οἵδε χῖοι 1,..0.Ρ.6. 2. οἱ αηἴα ἐν 

καὶ ἄλλαι] ἄλλας 1,.0. 
ὅσαι ἦσαν ἐντὸς . ΗΟΝ΄. αὶ εὐ 

ἐντὸς περὶ τὰ δυτικώτερα πελοπον- 

κατὰ) παρὰ σ. ξυμ- 
μαχίαν ΑΙΒΕΒΉ ΚΟΥ ἐἶρ μ.. Ῥορρο. (ἀὑοἝ]]. Βεκκ. 5864 οοηΐ. Ν΄. ττο. ξυμμα- 
χίδος τε καὶ γῆς. (.. οἱ οεἴοι] ξυμμαχίδα. 

ἀοβουϊρύοη οἵ ἴοσοθ σοπηροβθ οὐ οἵ 
18. ννϑαὶ την ἀπ {Π6 πΟῸὈ]6; θιΐ {ΠΕῚΓ 
θαυ υ - πη αὶ Ἰηΐαπίτν, [ουτηθα Ὀγ οΠ- 
Ζ6Πη8 οὗ τπηοάεγαῖθ θὰΐ ᾿Ἰπαθροπαθηΐ ρῥγο- 
Ῥογίυ, γγὰβ ποῦ ὨΙΡΉΪΥ οβίθομηθα ; δηά 
1Π6 ΒΆΠΠ6 ΠΊΔΥ Ὧδ 8816 οἵ [πΠ6 ῬΠΗοοϊΔη8. 
ἢ τη6 Βωοιίδῃβ [Π6 βθύνίοθ οἵ {Π68 
ραν -ὩΥΠΘ Ἰη ΑΗ ΤΥ νγὰ8. Οἡ. ἃ τηπο ἢ 
Ῥεῦίου Γοούϊηρ᾽ : γϑί {Π6 θχεθθαϊηρ ἀθρίῃ 
οὗ {π6 “ΠΟ θαη Ρἢδ]δηχ (866 ποθ οἡ [. 
93: 4.) Ἰπα]οαῦθβ, πκὸ [Πα οἵ {πΠ6 Μδοθ- 
ἀοπίδη Ρἢῃδίδηχ, {Παΐ τηδην οὗ 115 ΒΟ] αἸο 8 
γγΈΓΘ ποί 4016 ἴο ἔιΓΏΪΒ. {Π6ΠΊΒΘΙν 65 
ἢ 0Πη6 [Ὰ]] ῬΆΠΟΡΙΥ, δηα {Παΐ {Πο88 
δού!ο5 66 {Πογοίογο σθβουίθα ἴο νυ] ο ἢ 
σου] ΘΠ 4 Ὁ]6 τΠθηὴ ἴο 4414 ἴο {Π6 ννεϊσΐ 
οἵ ἃ σπάᾶγρθ, δηα ἴο {Π6 50] 1 ν οὗ ἃ 
ΘΟἸπτηη, δηά γοῦ στϑηονΘ 1Πρὴ ἰο ἃ 

αἰβίδηοθ ἔγοτη ὑπ 6]. ΘΠΘΙηγ, ὈΥ τηακίηρ, 
{Π6ΠΔ [ὉΤΠῚ {Π6 ΥΘΔΓ ΤΆΠΚΒ οὗ ἃ ἤδθερ 
ΘΟἸ πα Πγη, ΓΑΙΠΟΥ ΤΠΔ ἢ ΘΧΡΟΒΘ6 {Π6Πὶ ἴῃ Δ 
οχίθη θα 11η6. 

1. ᾿Αθηναίων δὲ Χίοι, Λέσβιοι] ϑαπηοβ 
8 ποῖ τηθηθοηθα ρῬαγ ΟΠ] ατ]ν, Ὀδοᾶιιβ6 
αὖ {π6 ο]056 οὗ {Π6 Ἰαΐθ νγὰγ ἢ ΑἸΠΙΘἢ8 

ΤΗΟΟΥΘΙΌΕΞ, ΝΟΙ,. 1. 

10 Παα βιγγθηουθα 105 ἢθοί, πα πον 
Π|κΚ6 ΓΠ6 5:ηδ]} 16 15]. πα5, ἀπα {Π6 οἰζ168 
οἵ Ιοπῖα ἀπα {πὸ Ηε]]οβροηΐ, ΟΩΪν σοη- 
{ἸὈ ἰ6 4 πηθῃ ἴο Β6Ὶν 6 ἴῃ ΘΧρΡΘ ΠΟ η8 ΟΠ 
ΒΠογθ, ἃπα {Π6 τπι818] {ΠἸ06 ἴῃ ΙΠΟΠΘΥ. 
ΠΕΡῚ Ὑ17..2: 

2. Μεσσήνιοι οἱ ἐν Ναυπάκτῳ] ὅ66 1. 
ΤΟ 5» 2: 

7. πλὴν Μήλου καὶ Θήρας] Τῆ656 ἔνψο 
1515, Ὀθπρ ΒΟΐΠ ΤΔοθαοιηοηΐδη ο010- 
ΠΪθ8, ὑοῦ] πο ΨἹ]ΠΠΟΙν ἴα ρΡρατΐ 
ἀρδΙηδύ {ΠΕ6ῚΓ Ἰποῖ ΠῚ σΟιΠΤΎ, ΠΟΙ 61 
ΑΥΠΘΠ5 γοῦ νθηΐιγθ 50 [Ὁ ἴο 5Π0.Κ [Π6 
ΘΟΙΏΙΠΟΠ ἴδο]ηρ οἵ τθθοθ ἃ5 ἴο ΟὈ]σΘ 
{Π6πὶ ἴο ἄο 580θ. (ὐοηρανο Πογοῦοί. Ἱ.. 
147. 148. ΤΠ). 48, 2. ἀπα Τημπογά. Ν. 
84,1, 2, ὥς. ΝἼ]Ι. 82,2, 3. πα Ηετγοαοῖ. 
11 τὸ 2. ΝΠ ΡΒ ἀπ 111: 22..25 Ξς: 

8. Θήρας] Νά. Ρ]1η. 11. 87. δηβοδπι 
Ν. Θ. ΝΙ. 21. ΝΊοθρῃ. Οοηβίαπί. Ρ. 27. 
Θοῦ. ΟΠ ΔΟὮ: ΑΡ. 27. 74- Οεγ. ττο. 
ΟἸμη (Δ]11516 Ηφτοαοί. Γ΄. 147, 4. ΡῬαὰ- 
β8η. Ρ. 724. Θηράσι ταῖς νήσοις ΑἰΠ6- 
Πδριι5, ἢος δβί, Ἰη51}15 ἜΠογὰ οἱ “ Πθγαβῖᾶ. 
Δα ϑροπίιτη ΜΊβο6]]. Ρ. 342. ΝΥ Α58. 

ο 
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, Ν ΄ “- , 

χίαν στρατιαν παρασκευάζεσθαι ταῖς πολεσι 

194 

ΤῊΘ οοπέϊπσοηίβ οὗ [Π6 

ΒΟΥΘΓᾺΙ βίαϊθβ οἵ {16 ΄ » , - 2, ΧΆ πριν, τ τῇ 
τακοδαιιοηίαη τους. Τὰ τε ἐπιτήδεια οἷα εἰκὸς ἐπὶ ἔξοδον ἔκδημον 

2 ἄδυδον ἈΒΒΘΙΏὈ]6 ἴο τ {Π6 

Ῥάγροβα οἵ ἱπνυδαϊηρ 

Αἰεῖοδ, 

3, « - Χ ΄ Ν 

ἔχειν, ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν ᾿Αττικήν. ἐπειδὴ 
ς « ω δ Ν Ν ΄ 

δὲ ἑκάστοις ἑτοῖμα γίγνοιτο κατὰ τὸν χρόνον 
Ν " Ἄ ’ ἣ ΄ , Π Ν ΄ « ΄ "- 

τὸν εἰρημένον, ξυνήεσαν τὰ δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἑκάστης ἐς 5 
Ν » ,ς ΩΝ » Ν ἴω ᾿ ΄ὔ ᾽ 

βϑτὸν ἰσθμόν. καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ζυνειλεγμένον 
Ξ ν “-“ , 7 “- 

ἦν, ᾿Αρχίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο 
“ ᾽ ΄ ΄ ΄, Χ Ἁ ΄σ ΄ 

τῆς ἐξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων 
΄ Ἂς Ἂς ὠ ᾽ ,; Ν » ΄ 

πασῶν καὶ τοὺς μαλιστὰα εν τέλει καὶ. ἀξιολογωτάτους 
κ ΄, λ, 

παρεῖναι τοιάδε ἔλεξεν. 

ΧΙ. “ΑΝΔΡΕΣ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, καὶ οἱ 
ς 7 « “ ᾽ν “ ΝῊ τ, ἐς ΄ 

πατέρες ἡμῶν πολλᾶς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ [Πελοποννήσῳ 

1. παρασκευάσασθαι α' 
8. συγκαλέσας Β.Ν. 
τοιάδε Ν .1. 

: 4. ἕτοιμοι (ὐ. γίγνοιντο ΟΟΥ͂. 
9- τέλει] τάξει 1,. 

11. οἱ] Ὁπι. ΟΠ ΟἿ Ε εἰ 

5. ἑκάστοις Ἦ. 
1ο. ἔλεξε 

12. ἐν 
ἀξιωτάτους (..α.1.1,.0. 

καὶ] οἵα. ΟΕ. 
αὐτῇ Πελοποννήσῳ Ἀ.Β.ΟΞΕΗΚΟΝ ΟΝ. ς.6.5.ἢ. Ρορρο. ΒεκΙκ. (ε]]. (ψαϊ οοπ- 
ΤΌΤ 9 

’ 

νήσῳ. 

. ξυνήεσαν τὰ δύο μέρη] ““Τνο- τα 5 
“οὗ ἴῃ ΒΟ] αἴθτα οἵ {Π6 βίαϊθ ψιμη {Π6 
“ ΤΠ ΓΆΤΥ ἀρ :᾿ἢ ΜνΒ]ΟῚ ἈΡΡΘΑΓΒ [0 Πᾶνθ 
θεθῃ [Π8 οομίϊησθηΐῦ τιϑιι8}}Υ τα υϊγθα οὗ 
{Π6ῚΓ 811165 ὈγῪ {Π6 ϑραγίδηβ ἴοσ {Π61Ὁ ἴη- 
νᾶ βΊ0η8 οὗ Α(οα. 8868 Ἅοἢ. 47,2. 1Π1.15, 
2. ΡὨΠΙΡ οἵ ΜαἊθάομ, πουγενθῖ, ἴῃ Ὠ18 
ὁαρδοῖϊν οὗ Ατηρ μϊοίγοηῖο- σΘΠΘΓᾺ], Βατη- 
τηοηθα {Π6 ῬΕΙΟρΡΟπη βίη βἰαϊεβ ἴο 101 
Ὠϊπὴ ΨἹ {ΠΘῚΓ Θηθγα ἴοτοθ, πανδημεὶ, 
γνῃρη ἢθ ῥγοζθββθα ἴο Ὀ6 ροϊηρ' ἴο Ριιη 5 ἢ 
τΠ6 ΓΟΟΥΙΔ 5 [ῸΓ ΓΠ6ῚΓ ΘΠΟΤΟΔΟΠΙηθηΐ8. Οἢ 
16 Βαοσθα στοιπηάᾶ οἵ Αρ01}10ο. ὅ68 1)6- 
τηοϑίμθη. 46 Οοτοπᾶὰ, Ρ. 280. θιίβῖκβ. 
ἽΠμ6 ρεγιοα ἀπασίηρ νυ] ἢ {116 411165 γνθ 6 
τΟα ΓΘ 0 Βεῖνα ΟἹ ἃ ἰογοὶρη ΘΧρο- 
ἀἰοπ, απ ἴο τηδϊηΐαϊη {πϑυηβοῖνοβ αἵ 
{Π|6 1 Οὐ ἢ ΘΧΡΘΏΒ6, ἈΡΡΘΆΓΒ [0 Πᾶν Ὀθθὴ 
ἔουν ἀαγβ 1η {Π6 {πη οἵ ῬὨ]]ρ, (866 
Ἰοιποβίῃθη. ἃ8. ἀῦον6,) ἃ Πα ρράγθηΠν 
ἰδ ννὰβ {Π6 βαπη8 'ἰῃ ἴπ6 Ῥο]οροηποβίδη 
ΜΆΓ; [ᾺῸΓ Ὁ 15 τηρηςοπρᾶ, {πμαὶ {Π6 
Ἰοησοβὲ βίαν οὗ 1πΠ6 Ῥϑ]οροη ΠΘϑ ἢ 8 ἴῃ 
Αἰῶοα αἰποπηϊοὰ ἴο “ δροαΐ [οτῖν ἄαγ8, 
ἹΠπονγας ΠΠ  Βὴ; ὥιμθυϊ. ἴμαὲ οὐ ΔἸ πα τ ν 
Εἰοῖν ῬΥον βίοη5. νγ τ6 ΘΧμαυβίοα αὐ ἢ 
ΘΑ] ρογιοα ; (Παΐ 15, [Π6 4}Π165 δ θη 
οτάογοα το ῥτονιθ {Ποπηβοῖν 5 νυ Ἱ ἢ ἔοο 
Ὁ ἃ 1688 ΠυιηῦοΓ οἵ ἀἀγβ Ππὰη 1Π6 

.. ΠΙ|Ι. οϑ, 2. ΝΙ. 20,1. 321, 2. 46, 3.) νυ]ρο, Ηδδοὶς. αὐτῇ τῇ Πελοπον- 

αἰγτηοβύ ἴθυπὶ [ῸΓ ΒΟ {Π6ῚΓ ΒΟΥ 65 
σου] θ6 ἀεδπηαηθα. Εοτίν ἄαγ8 4150 
νγὰ5. ὕΠ6 ΟΤΟΙΠΑΤΥ ΡΟΥΘ ἴον νΒ]Οἢ 1Π6 
ἔθ 8] ἰθπαηΐβ πη τη θΓὴ ΕΙΓΟΡΘ τνΘΓΘ 
Το αυϊγθα ἴο βεσνθ, θη {Π6 Κιηρ οΔ]]6α 
[ΠΘΙὴ ἰηΐῖο τ. Πε]4. 

7. ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου] ἴὔπ46. ἄδοθηι 
ῬΓΙΟΤΕΒ. ΔΠΗΪ δ 8 Ὀ6}}1 ἀρὰ ΤΠ γβιατη 
(Ηῃροογαί! 18) ᾿Αρχιδάμιος πόλεμος, 
πΓ1 ροβίγοιηπιιη αθοθηηϊττ Δεκελεικός. 
να. Χϑπορῖι. ἴβοοῦ. ΗἩδυροογαῦ. Εέντηο- 
Ἰορτιτη, εὐ διιϊάαιη. Νοβίθν. δῇ δῆς 
ῬΑΓΓ ΟΠ ΘΠῚ ΤΈΒρ οὶ Ὗ'. 26,9. ὙΥΑΒ5. 

9. ἀξιολογωτάτους} Μά] ἀξιωτάτους 
παρεῖναι" ἌΘΩ 16 ΘΗΪΠῚ (τι ΟΡΙΠΟ") ἀξιολο- 
γωτάτους οἰπὶ ας Δα]δοῦ!οηθ αϊοογοῖ, 
ΚΤΕΡΗ. Δὲ νἱᾶθ 1. 723,1. Κ'οΠο]. οὗ 
ΙΝ. 23,1. ἀ6 σϑῦιιβ ροΐϊιβ, αιδηῃ ς 
ΠουΜ]θτι8, ἐγκλήματα---καὶ ἄλλα οὐκ 
ἀξιόλογα δοκοῦντα εἶναι. Εΐ 8ὶς ἴδγ8 
ΧΟΡ Οἢ ἃ] Π.π6. Νοβίου 1.1, 1. ἀξιολο- 
γώτατον πόλεμον. [1)6 ΠοΟΙΏΪΠ6 [ἈΠΊΘΗ, 
Ἰοὺ σταυῖτβ, 10. 1Π1. τόρ, 2. καὶ ὅσοι αὐὖ- 
τῶν ἦσαν ἀξιολογώτατοι" ἀπ616 Π1Π1] τηο- 
νοπάπιη. [ἰθοῖθ ουρὸ (Ἰοββῶ νου πηΐ, 
αἰγηϊδδίηιιϑ, ρου οὐ 5ϑῖηιιδ. ΔΥΑ55. 
“ [ηΠηϊνιι5. παρεῖναι ΡοΠαοί 6Χ ξυγκα- 
“ λέσας. ν. Μαίιῃ. ατ. ΟΥ. ὁ. 420.᾿ 
αδινπη. 
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ΑΠΟΗΙΤΡΑΜΤΒ κἴπα Ἀν ΝΕ, ΔΑ ν Ὑ.ῊΣ ΤΕ Ε 

τε (ς καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ αὐτῶν ἡμῶν οἱ 
οἵ 1Π6 1 οραςοιηθ "ἶ Δ Π8 

(ς ΄ 3 πᾳ ΄, ἍΝ τάς, 
ἀάγοθβοθ [ΠΘΤη ; πΓρ- πρεσβύτεροι οὐκ απέείροι πολέμων εισιν 

πε μοπι τ ὕ6 οοη. ὡς ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω εἰζοννα παρασκευὴν 
Βάοπὲ ἴπ {πὸ ᾿πιβέϊοα οὗ " ἢ μ ρ ᾽ 

Π6ῚΓ σαῖιβθ. δἃπα (Π8 ᾿Ξ ἔχοντες ἐξήλθομεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν 
268] οὗ 211 ἄτθθοθ ἷἵπ. ὡς 

{π8ὶ" ΘΔ, Ραΐ ποΐ 

10 ΘΧΡΟβ6 ἐπιοτηβοιγοβέο ὅό στοι καὶ ἄριστοι στρατεύοντες. δίκαιον οὖν 2 

ἀεδαξ Ὀν δΠ οὐ θσυθθη- 

’ὔ ΄ 5 ΄ » ΄- 

δυνατωτάτην νῦν ἐρχόμεθα καὶ αὐτοὶ πλεῖ- 

« ἴω 7] ΄“ ’ὔ , ,ὔ 

μας ὁσηιοιρὶ οἵ τος ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι 
ΘΠΟΙΏΥ, πᾶ οοπβθ- ὁ Η ΨΞ ΤΩ Ξ δό Ἵ ὃ “ μῆτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δοξης ενδεεστέρους. 
αιοπὲ ποϑ]θοῦ οἵ α15- ἘΣ “-Ξ ᾿ «ε Ν “ ΄σ ΄ ε ῬΑ 8. Ὁ ον 

εἰρίϊια, ἡ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται 3 
ςς Ἢ ’, Χ . ", ΒΩ ἈΝ ΟΝ ἦν ΄ το“ καὶ προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα διὰ τὸ ᾿Αθηναίων 
ἐξ “ ἘΝῚ σι ὮΙ 5 “ ΕΩ ᾽ν 5, Ν 

έχθος πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν. οὔκουν χρὴ, εἴ τῳ καὶ 4 
΄ ’ὔ » 7 Ν » ’ὔ ἈΝ τ Χ “Δ 

“ δοκοῦμεν πλήθει ἐπιέναι καὶ ἀσφάλεια πολλὴ εἶναι μὴ ἂν 
ἘΞ 5 ΄σ Χ 5 ,ὔ δἰ κα ρα Ν ΄ τ σ΄ Ε ,ὔ 

ἐλθεῖν τοὺς ἐναντίους ἡμῖν διὰ μάχης, τούτου ἕνεκα ἀμελέ- 
({ ΄ δε - 5 ν Ἂν 7 

στερον τι παρεσκευασμένους χωρεῖν, ἀλλὰ καὶ πόλεως 
- (Ἐ 

« ’ ς , 7 ἈΝ » ΟΣ ἐπῶν 

το“ ἑκαστὴς ἡγεμόνα καὶ στρατιώτην τὸ καθ᾽ αὑτὸν ἀεὶ προσ- 
’, » ΄ ἰ 3, Χ Ν “ 

“ δέχεσθαι ἐς κίνδυνόν τινα ἥξειν. ἀδηλα γὰρ τὰ τῶνδ 
Ν υ ἥς ἴο- ΄ 

“ πολέμων, καὶ ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ καὶ δ ὀργῆς αἱ ἐπιχει- 
΄ ΄ νι. 3, “ ΧΝ 

“ ρήσεις γίγνονται πολλάκις τε τὸ ἔλασσον πλῆθος δεδιὸς 
εὸὁἢ ν ᾽ ͵ὔ Χ 7ὔ Χ Χ “΄“ 

ἄμεινον ἡμύνατο τοὺς πλέονας διὰ τὸ καταφρονοῦντας 
(ς » , 7 Χ ιν νιν ἡ “- , ΌΝ Ἁ 

2ο΄“΄ ἁαπαρασκεύους γενέσθαι. χρὴ δὲ ἀεὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ τῇ μεν 6 

1. αὐτῶν ἡμῶν Α.Β.ΈΛΕ.Η.Κ.6...«.α.ἢσ.η.1. Ῥορρο. 6οε11. ΒΕκΚΚ. Ο.(. εὐ να]σο 
ἡμῶν αὐτῶν. 45. οὔπω τῆσδε Κα.]. τῆσδε οὔτε 1,0. τι. οὐκοῦν Ε. 12. ἀσφα- 
λείᾳ πολλῇ Α.ἘΕΝα.Η.1. ἀσφάλεια, οτηϊδ5θο πολλὴ, 1..Ὁ. τ3. ἐλθεῖν] ἐθέλειν Μ. 
τούτου Α.ΒΕΕΑ ΗΚΟΙΩΝ.Ο.Ρ. ΘΝ. «ἢ ρ.}.1. Ηδαοκ. Ρορρο. (ο6]1. ΒΕΚΚ. Ο. εἰ 
γΠ]ΡῸ τούτων. 14. παρασκευασαμένους [ὰ. 17. τὰ πολλὰ] ΟΠ]. 6. 18. δὲ ἢ. 
τὸ] οχὴ ἔ. ἔλαττον «.ἴ. 10. ἀμύνον Κ. πλείονας Β.5.Ἡ. 20. τῇ γῇ 
Ροβύ πολεμίᾳ ᾿π80Γ. Εῦ. 

το. εὔνοιαν] Ε]ΘΡΔΗΟΥ ΟΡΡΟΠΪ ΠΣ τῷ 4116ΠῚ Ἰοσιπη ΠΆΡΘΓΘ ροβϑιπῦ ἴῃ 115. τὸ- 
ἔχθος. ἌΝΥΑΒ5. ποῖ. Μϑ. ϑοΠο]αβίθβ 5, απὸ ἴῃ ρΡοίεβίαίθ ποβίτα ροβίίδβ 
ἔννοιαν 886 ἰαρΊβ86 ἀρεσγίθ οβίθπαιϊ : ββἃ ΠΟ βιιηΐ, 566] ΡγῸ ααἰριι5 νοΐα ἔδοθσθ 
εὔνοιαν 1] ὈΘΠΊΘΓ ΤΟΙΠΘΟ, τὸ ροΥΠ 6 81]1,Ἠ ἰδηίιπι ΡΟΒΒΌΓΤΩΙΒ ὃ ΘΤΈΡΗ. 
86 51 αἸοσογθίαγ, διὰ τὴν εἰς ἡμᾶς εὔνοιαν 19. ἄμεινον ἠμύνατο] ““ ἄμεινον τιδΐτιΠη 
ἐπιθυμοῦσα, αἱ 51] (Δ8111ὁ6 αἴοαθ, αἱἰαπέ ““ νἱάθίιΓ 6 Βθαπιθη1. (ὐΟΤηρΑγαῖνο Π1]- 
αἰξοοίϊο φιθ ποῖ αἴοηβ θοπηθ ἴβδϑιιθ. ““Ἰὰ5 Πϊς Ἰοοιιβ.᾽" ΟΒΕΕΕ. Βαΐ ΡΟΡΡο 
Νιῃ ἰβίθα αὐεοίϊοη, τοβροπαθιὶ Δ] ο αὶ τὶρσῃΠν Θχρ]δῖη5 1ΐ, ἄμεινον ἢ οἱ πλέονες 
ατῶοο εὔνοια. Αἱ ἔννοια οἱ σκοπὸς τὸ ἔλασσον πλῆθος. 
(μα μος δχροπὶῦ Π]π8 ΞΟ] Ἰαβίθ5) 

Ο2 
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τ ὅμῃ θ λέ ' 9 δὲ ἔ δεδιότα - γνώμῃ θαρσαλέους στρατεύειν, τῷ δὲ ἐργῳ ὁτας παρα 
{ς ψ' “ Ν , Ν » γς “ 5 , 

σκευάζεσθαι: Οὐτῶ γὰρ Προς ΤΕ ΤΟ επίεναι τοις εναντιοις 

δ “τ Ἂ » “ 3 ἣΝ 

( εὐψυχότατοι ἂν εἶεν, πρός τε τὸ ἐπιχειρείσθαι ἀσφαλέ- 
(ς «ς “- ᾿ γον ϑτὺς » [4 ᾽ ΄ θ “ ΄ 

στατοι. ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἐπὶ ἀδύνατον ἀμύνεσθαι οὕτω πολιν 

«ς ἐρχόμεθ ἰλλὰ ϊ χ χριστα παρεσκευασμένην ἐρχόμεθα, ἀλλὰ τοῖς πᾶσιν ἄριστα παρεσκευασμένην, 
« Υ Ἂ Ν ΄, » ΄ω Ν ΙΝ "7 » Ν ᾽ Ν 

στε χρὴ καὶ πανὺυ ἐλπίζειν δια μάχης ἰἱεναι αὑτους, εἰ μὴ 
ςς Ν “- “ » Θ ᾿ , ΝΛ σ“ ΕΣ “ 

και νυν ὠρμῆνται εν ῳ οὐττὼ σπαρεσμεν, α οταν ἐν ΤΊ) 

« “ ΘΓ τ-Σ δὰὺν Ὁ ᾿ γᾶς ἴδ ᾿ 93 , θ 7 

γὴ ορῶωσιν ημᾶς ἡουνταὰς ΤΕ Καὶ Τοκειίνὼν φ εἰροντας. 

΄ Ν » “ 5 Ν ᾽ “ Τὰ « “ 

8“ πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὀμμασι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα οραν 
’ὔ 7 -ὸ Ν ᾿ Ἂς ς “-“ 

πάσχοντας τι ἄηθες ὀργὴ προσπίπτει καὶ οἱ λογισμῷ 
5 ,ὔ ͵7 ΄σ΄ ΄σ΄' 3 ΕΣ ,ὔ 

ἐλάχιστα χρώμενοι θυμῷ πλεῖστα ἐς ἐργον καθίστανται. 
ΕῚ ͵ ᾿Ὶ Ν , ΄“- 5) Ὧι Ἂν ΄“ ΄ 

Αθηναίους δὲ καὶ πλέον τι τῶν ἄλλων εἰκὸς τοῦτο δρᾶσαι, 
ἃ ΕΣ “-“ ΕΣ 5 ΄- Ἂς 5 , Γ ἐν ΔΝ 

οἱ ἄρχειν τε τῶν ἄλλων ἀξιοῦσι καὶ ἐπίοντες τὴν τῶν 

Ἂ δηοῦ χλλ ἢ τὴν ἑαύ δρᾶν ἢ ὖν ἐπὶ πέλας δῃοῦν μᾶλλον ἢ τὴν εαὐτων ὁρᾷν. ὡς Ο π᾿ 
7 Ν 7 Ἀ 7 Ἷ ΄ 

τοσαύτην πόλιν στρατεύοντες, καὶ μεγίστην δόξαν οἰσο- 
΄ι᾽ 7 Ἂν « ΄-“ ΕῚ - ΕῚ 5 » ν .. 

μενοι τοῖς τε προγόνοις καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἐπ᾿ ἀμφότερα ἐκ 
“-“ ᾽ ᾿ς -“ 3» (ὦ 5᾽΄ « ΄“ ἐς Ν 

τῶν ἀποβαινόντων, ἔπεσθ πῃ ἂν τις ἡγῆται, κοσμον καὶ 
Ν ΟΝ Ν ὔ Ν Χ ΄ 

φυλακὴν περὶ παντὸς ποιούμενοι καὶ τὰ παραγγελλόμενα 

1. θαρσαλαίους Ἐ). ἔργῳ ὡς δεδιότας 1. παρασκευάζεσθαι Ἀ.Β..Ε.α.Η.1. 
ΚΙΝΙΟΟΝ. ο.α.6.ἢρ.}.1. Η δος. Ῥορρο. (0611. ΒΕΚκ. ΟΟ. εὐ δοίθιϊ παρεσκευάσθαι. 
4. εὐψυχώτατοι ᾿ὰ.Η.Κ. ἐπιχειρῆσαι (!. 5. παρασκευασμένην Εἰ. 6. μάχης 
ἡμῖν ἰέναι ἴ. αὐτοὺς διὰ μάχης ἰέναι Ν'. η. οὔπω γὰρ ἃ. . το. πάσχοντα, πὶ 
νἱἀδίιν, Ο. τι] τε ΟΙΗ.Ρ. ὀργῆι Ἐ.. 13. ἐπιόντας ΚΚ.1. 14. αὐτῶν 
ΘΝ ΒΗ ΘΝ ὉΤῈ ὡς μὲν οὖν Κα. 15. τοιαύτην ἴ,..Ὁ.Ρ. τὴν τοσαύτην ἴ. τὴν ἄλλην 
ΑΟΒΟΡ. ἢ. βοα Δ... δα α1|5 Πἰβ γρ. τοσαύτην, ὃ καὶ βέλτιον. οἰόμενοι Ὁ. 
τό. ἐπὶ οτῃ. '. 17. ὅπῃ Δ.ΙΒΙΟΒΕ ΑΗ .ΚΟΙΝ. 6. ρ.}.1. ὅπη Ν. Ῥορρο. (ο6ε]]. 
Βεκκ. νυ]ρὸ ὅποι. τις στρατηγὸς ἡγῆται 1,.0.", 

4. ἀδύνατον---οὕτω πόλιν] “Α οἷν ὀργὴ προσπίπτει, Ἰηβίοαα οὗ {Π6 Ῥατ- 

ΠΟΐ 80 ΡΟΥΨΘΙ]Θ55. ἃ5. {πον νου] πᾶν Ομ] ὁρῶσι. ΕῸΓΣ {π6 ἀδοιιβαῖνο πάσχον- 
18. ὈΘ] ον θ, ν πὸ 161} τ τπαὶ {πὸ ΑἴΠ6- τὰς αἴΐζου {π6 ἀαϊΐνα πᾶσι, (Ο]]6Υ νν6]]} 
ὨΪΔΠΒ. Μ}}}} ΠΘΝΘΙ ἄγ ἴ0 τηθϑῦ τ8 'Ώ ΟΟΙΏΡΑΙΘΒ. ΒΟΥΘΙᾺΪ] ΟΙΠΘΙ ῬΑΒΒΑΡῸΒ ἴῃ 

Κἀἢ6 Πε]α.᾽ ΤΠ γα]άο5: Ψ]. 55, 4. Ἱππάρχῳ δὲ 
΄“- , » ΄“ »᾿ , » , 

9. πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασι κ. τ. λ.] ξυνέβη. ὀνομασθέντα κ. τ. Χ. Ν]]. 40, 2. 

“" ΒῸΓ ἃ}} αὐτὸ ἀῆρστυ, νν θη 51] ]ηρ ΔῊ οὐκ ἐδόκει τοῖς ᾿Αθηναίοις---διαμέλλοντας 

“- { 

- { 

- { 

- 

““πηννοηΐθα 61}, ἴ0 866 ἰῇ ἤθη ρῖθὸ-ὀ ---ἁλίσκεσθαι. Απα 80 αἰβδο [Υ΄. 2, 3. 
““ Β6ΠΠΠΥ πα Ὀδίογθ ὉΠ 6ὶνγ γα." 16 20. Υ1]. 57,9. 
ἘηρΊ 5. Ἰαϊοπὶ θγθ αἰδὸ ΘΟΥΓΟΕΡΟΠΩΒ 15. μεγίστην δόξαν οἰσόμενοι) Οὐπη- 
ψ ἢ τη6 Ἰαηρστιαμο οἵ “πον 468, ἴῃ ράᾶτο 1. 82, 2. 
1Π6 86 οὗ (Π6 ἸηΠηϊῖνο ὁρᾶν αἴϊον πᾶσιν 

ε 

Ι οι 
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ΙΒΤΗΜΌΒ ΟΕ ΘΟΟΕΙΝΤΗ. Α.Ο. 431. ΟἸνπιρΡ. 87.1. 

,ὔ , ΄ ᾿᾿ ΄ Ν 3 ’ 

ξ ὀξέως δεχόμενοι" καλλιστον γαρ τοδε καὶ ἀσφαλέστατον, 
99 ἐς πολλοὺς ὄντας ἑνὶ κόσμῳ χρωμένους φαίνεσθαι μῳ χρωμ : 

- » Χ ΄ Ν ,ὔ « 

ΧΙ. Τοσαῦτα εἰπὼν καὶ διαλύσας τὸν ξύλλογον ὁ ᾿Αρ- 
΄- 5 ᾿ς ΕῚ Ν Ζ 

χίδαμος Μελήσιππον πρῶτον ἀποστέλλει ἐς τὰς ᾿Αθήνας 
Ἂν ,ὔ 327) ΄ ΕΥΣ Β 

παν αε αν» Διακριτοῦ, ἀνδρᾶ Σπαρτίατην, εἴ "τὸ ἀρὰ 
Ὗ σῃ- ΄“ ἴω ΄ ἴω ε ΄ » ΄ι 

ΤΡΩῚ ΘΠΘΩΡΕ δὲ μόδο ἀᾷλλον ἐνδοῖεν οἱ ᾿Αθηναῖοι ὁρῶντες ἡδὴ σφᾶς 
ἐἰαύϊοη : θαΐ {π6 ΑἸΠ6- 

Ν ᾽ » ε κ ΑΡ . Χ » ΄, ἘΡΩ͂Ν » 

υἴλῃο βοπᾷ ἀναγ πὸ ἐν ὁδῷ ὄντας. οἱ δὲ οὐ προσεδέξαντο αὐτὸν ἐς 3 
ΤΊΘΞΒΘΏΡΘΥ, τ ποιξ ᾿ ᾿ ΤΥ. ἘῈν ἃ ᾿ ; Α ᾿ 

δνοπ βἰνίηρ πἰπὶ ἃ ΖΤῚ» πολιν οὐδ ἐπὶ τὸ κοινον" Ψ γὰρ ΠΙΕρι- 

Πρδτΐηρ. Υ ΄, ΄ π ͵, ὟΝ 
κλέους γνώμη πρότερον νενικηκυῖα κήρυκα καὶ 

[2 Χ ’, ᾿) » 

τοπρεσβείαν μὴ προσδέχεσθαι Λακεδαιμονίων ἐξεστρατευ- 
“- ΄σ ΄ 

μένων" ἀποπέμπουσιν οὖν αὐτὸν πρὶν ἀκοῦσαι καὶ ἐκέλευον 
Ν Υ 5 ΧΝ ΄ ἊΝ ΕῚ ’ὔ 

ἐκτὸς ὅρων εἶναι αὐθημερὸν, τὸ τε λοιπὸν ἀναχωρήσαντας 
ΠΕΡ ῸΝ Ν ,ὔ » ΄ » 5 Ἷ 4 

ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἣν τι βούλωνται, πρεσβεύεσθαι. 
’ὔ Ψ “ Μ λ , » Χ σ“ ὃ ὶ 2 

ξυμπέμπουσί τε τῷ Μελησίππῳ ἀγωγοὺς, ὅπως μηδενὶ 
΄ ε Δ 5 "Ν γ τῶν “ ἘΠ. ἢ ΤΥ ΤῊΝ ἊΝ 

τι ζυγγένηται. ὁ δὲ ἐπειδὴ ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἐγένετο καὶ ἔμελλε 4 
΄ Ἷ ΝΕΥΩΝ » ΄ σ ΠΣ ἀπὸ Ἔνι ΄, - 

διαλύσεσθαι, τοσόνδε εἰπὼν ἐπορεύετο ὅτι “ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς 
τ ΄ “- Ν ], » Ὰ 

“Ἕλλησι μεγάλων κακῶν ἄρζει." ὡς δὲ ἀφίκετο ἐς τοῦ 
Ψ, . “ 5. 7 

στρατόπεδον καὶ ἔγνω ὁ ᾿Αρχίδαμος ὅτι οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐδὲν 
» Α -“ Ν ΕΥ ΄ ΄“ » ͵7ὔ ᾿᾽ δὰ 

πω ἐνδώσουσιν, οὕτω δὴ ἀρὰς τῷ στρατῷ προυχωρει ἐς τὴν 
“ ἄν: τς κ ᾿ ΄, κ τὸ ΄ κ᾿ κ 

2ογὴῆν αὐτῶν. Βοιωτοὶ δὲ μέρος μὲν τὸ σῴφέτερον καὶ τοὺς 6 
΄ .- ’ὔ ΄σ Ν 

ἱππέας παρείχοντο Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν, τοῖς δὲ 
,’ , ΄ ΧΝ -“ , 

λειπομένοις ἐς [΄λαταιαν ἐλθόντες τὴν γῆν ἐδῆουν. 

8. σύλλογον Υ͂. ὁ μὲν οὖν ἀρχίδαμος τοσαῦτα---ξύλλογον μελήσιππον ἴἵ. 
4. μελλήσιππον Β.Η͂.Ἐ᾿ 5. δακρίτου Κα. 6. σφᾶς ἤδη (.6.1,.0.Ρ.Ἁ. 
9. πρότερον πρὸ τῆς πρεσβείας νενικηκυῖα 6. το. δέχεσθαι Ὁ. 11. οὖν] οπη. Ὀ. 
ἐκέλευον αὐτὸν ἐκτὸς (ὐ.(.1,.0."}.6. 12. ἀναχωρήσαντας Α.Β.Ὁ. Β. ἘΚα.Ὁ.ς.ἢ.ρ... 
Ἠδδοκ. Ῥορρο. (ἀο6}}]. Ββκᾷ. Εσγοτθ ὑγρορτάρῖι. θαϊδ. Πα κογ. ἀναχωρήσαντες, 
αποα τορϑί!ξ εα. [1Ρ8. νυ]ρὸ ἀναχωρήσαντες. 14. μελλησίπῳ Β. τύ. δια- 
Χύσεσθαι ἈΞ πΙ Ο ἘΓῚ ΤΟΝ ΟἹ. ἔν... Ῥορρο. Ηδαοκ. (οε]ἷ. Βεκις. Β.6. οἱ 
νψα]ρο, διαλύεσθαι. ἐπορεύετο] οτη. 1. Η.Θ. 10. ἐκδώσουσιν ἢ.1. ἐνδωσεί- 
ουσιν ΘΟΥΥ. Ἐ, ἐχώρει 6. προυχώρει Β6ΚΚ. 21. ξυνστρατεύειν Η. 22. λι- 
πομένοις Ἐ, πλαταιέαν Ο. 

14. ἀγωγοὺς] (τιπὶ Ξ'6Π0]. Θχρ]ϊοαὶ Ῥαπδίη. προπομποὺς ΠΟ τηλ]8 ϑιηή. 
ῬΒΥΥΒΙΟμιιΒ, οὐ Παῖς 6886. Ῥτορυὶυπη 'π- νἱα. ΡῸ]]. 1Π1. 95. Χ. 55. ΝΥ Α58. 
παϊῦ : Ἰὰ ΄αοα ποη ἴΐὰ 6βί. νἱα. Αὐιβθα. 
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ΑΤΉΕΝΒ. Α. Ὁ. 431. ΟἸντΩρΡ. 87. 1. 

ΧΙ. 
Ν ἣν « “χχ»᾽ Ν » “-“ » Ν ᾿ 

τὸν ἰσθμὸν καὶ ἐν ὁδῷ ὄντων, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿Αττικὴν, 

Ν “- ,ὔ 

Ἔστι δὲ τῶν Πελοποννησίων ξυλλεγομένων τε ἐς 

Περικλῆς ὁ Ξανθίππου στρατηγὸς ὧν ᾿Αθη- 
Μδαμίτηρ ῬουῖοΙο5 δα- Ὁ ἴη μι σΤΡρΟΤ ) )4 ει εἶ ὮἾ 

." . “ ἊΝ ΟΝ « ΕΒ Ἁ 35 ν᾽ 

Υἶδοα {πιο Αἰποηΐαπ γαίων δέκατος αὐτος, ὡς ἔγνω τὴν ἐσβολὴν 
ΤΟΙΊΟΥΘ 6] [ἈΤΏ]]165 ἜΣ 

ἃ οἴθοίβ μὰ {Π6 
» 7 « Ν σ ΕῚ , » ΄ 

ἐσομένην, ὑποτοπῆσας, ὅτι ᾿Αρχίδαμος αὐτῷ 5 
σΟΙΠΐΓΥ ἱπίο ΑἸΠ6Π8 ; ΄ὕ ΕΥ 3 ΠΝ Ν λὰ Ψ . . Χ ἡδη 
Ἐἀχο ἐὐ ρα ξένος ὧν ἐτύγχανε, μὴ πολλάκις ἢ αὐτὸς ἰδίᾳ 

ὈΥ ἀοία τη ἠο ἐποπι ΘΟου λόμενο αρίξεσθαι τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ 
{ἐπ οχίθῃηξ οἵ {Π6ὶν" τὸ- β - 5 Χ ρίζ ᾿ ᾿ Υ ὙΠ ᾿ ς ν ᾿ 

βοιιγοοῦ, π΄ τρόπον, Ταραλίπῃ καὶ μὴ δῃώσῃ, ἢ καὶ Λακεδαιμονίων 
ΤΏΘΠ, ἃ Πα 5}108. ΄ ΠΝ κ πα ΝΟ Ξ ΄ 

᾿ κελευσάντων ἐπὶ διαβολῇ τῇ εαυτοῦ γένηται 
΄ “ Ν Ἀ 327 ,ὔ “ - “ἢ 

τοῦτο, ὥσπερ καὶ τὰ ἀγὴ ἐλαύνειν προεῖπον ἐνεκα ἐκείνου, το 
7 ΄σ΄ 7 » “ » Ν, σ 

προηγόρευε τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὅτι ᾿Αρχίδαμος 
Ὧ ΄ , », » ,ὔ ἌΝ ἴω “ “4 , 

μέν οἱ ξένος εἴη οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ γε τῆς πόλεως γένοιτο, 
Ά, ἊἊΡ » Ἂ ἊΣ « ΄ τι ς᾽ ͵ Ἃ 3 Ἂς Ἂ 

τοὺς ὃ ἀγροὺς τοὺς ἑαυτοῦ καὶ οἰκίας ἣν ἀρα μὴ δηώσωσιν 
΄ Ψ “ Ν ΝΥ “ ΒΩ 3 ΄, Ἄς. ἊΝ ΄ 

οἱ πολέμιοι ὥσπερ καὶ τὰ τῶν ἄλλων, ἀφίησιν αὐτὰ δημόσια 
5 Ν ͵ - « ͵ Ν “ “ 

εἰναι καὶ μηδεμίαν οἱ ὑποψίαν κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι. τ5 
, ᾺΝ Ν - , ᾿ ΄ 

2Ζπαρήνει δὲ καὶ περὶ τῶν παρόντων ἅπερ καὶ πρότερον, 
΄ ΄ » " 7 " Ν » ΄“- » ΄ 

παρασκευαζεσθαί τε ἐς τὸν πόλεμον καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν 
» ,ὔ ΕἾ ’ : Ἀ Ἂ αὐ δ ΄ 

ἐσκομίζεσθαι, ἔς τε μάχην μὴ ἐπεξιέναι, ἀλλὰ τὴν πόλιν 
5» ΄ ΄, ἈΝ ἣν Ν - » ΄ 

ἐσελθονταὰς φυλασσειν, καὶ τὸ ναυτικὸν ἥπερ ἰσχύουσιν 

Ι. τε οὐη. Υ. η. αὐτοῦ] αὑτοῦ ΒΚ. οἰ. ΝΝ, 8. παραλείπῃ Ἐὶ. καὶ 
Ροϑβί ἢ οἵὰ Κ΄. 9. αὐτοῦ ΑΗ ΚΟΝῸΝ ἔρ. Ηδαοκ. Ῥορρο. (0611. ἑαυτοῦ 
Βεκκ. Ιο. τὸ ἄγος 1,..0.Ρ. ἐλαμβάνειν Β. ἐκείνου] τούτου 1,.0. 
11. προηγόρευσε 1,. 12. μέν οἱ] μέντοι Β..Ἐ. ΚΕ, οἱ] εἰ ἃ. γε] ΟἸΏ. Ἐ 
12. αὐτοῦ 68. 14. ἀφίημι "Ἔ 15. οἱ] τοι Α.1. οἵα. ΒΗ.Κ. ΟΝ. 18. ἐκκο- 
μίζεσθαι Ο. τε μάχην ΔΒ α.Η.Κ.1..0.Ρ0.ς.ἢρ.... Ρορρο. Ηδδοῖ.. (ο6]]. 
Βεκίονυ. να]ρὸ τε τὴν μάχην. 10. ἐλθόντας ἃ.1. φυλάττειν (.α.Κ.1..0.}.6.1. 
εἴπερ ἃ. ἥπερ Ἐ. 

“ΠῚ 6. πιβὲὸ οὗ [86 ἱπαϊοαῖίνα ἴου Π6 
“ἐ ορίαϊνο, (οΥ ἴον [6 1 απ σομ]απο- 
“ ανθ6,} ἴῃ Π6 οτγαῖο ΟὈ]Ι λα, ΔΥΙΒΘΒ 
““ ρὨΙοῆγ ἴτοῖὰ μθηοθ, {πᾶ τ[π6 ατθοὶκβ 
“ οἴϊοη ἀποίθ 1π6 ᾿νοῦ. οἵἠ ἃποίθον 
κε ΠΑΓΓΑ νον, θὰ ἴῃ {Π6 Βατηθ ΤΠΔΏΏΘΣ 

11. προηγόρευε τοῖς ᾿Αθ.} Τάοπι τοίοτί 
Τυδύημβ, 111. 7. δΊπη} ρυπαάθηΐα Δπ- 
τι θ8}15 αδύπιατὰ δ] ϑιῦ Πα ι18.-- -Π 05. 

12. οὐ μέντοι---γένοιτο)] 1. 6. ξένος ; 
“« {παῷ 6 ννὰβ πού ἢ15 ΘΠ 80 ἃ8 
ἐδι γν 4ο 1Π6 5Βίαϊο Πᾶγτη.᾽ἢ 

12. ἣν μὴ δῃώσωσιν,---ἀφίησιν] Δ 1} 

τοραγὰ 10 {π6 τι586 οἵ {πὸ Ἰηα]οαῖίνο ἴῃ 
0.18 Ραββᾶρσθ ἀπ ἴῃ ΠΠΔΠΥ ΟΥΠΘΥ 5] ΠῚ11Δ 
ΟἾθδ, 1 τηᾶν αποίθ οπθθ [ῸΓ 4}} {Π6 
τνογὰβ οἵ Μαίας, γ. αὐ. ὃ. πο. 

“5. 1 {Π86 Ῥϑίβοη ἢ] πη56 1 Βροῖκο.ἢ 
ῬυΊΟΪο8 Ἀπ 56 1 ννοι] Πᾶνα βαϊα, ἀφί- 
ἡμι αὐτὰ, ἀπ {Πογθίουθ Π 6 ΒΔ 16 Ἰηοοά 
ἈΠ ὕἴθηβ 18 ργθβουνοϑα, του ]γ Ὑνἢ ἃ 
οἤδηρθ οὗ ρούβοῃ. ὅθ8 ὦ ε] ἢ, δ87. ᾿ 



ΞΎΤΡΡΑΦΗΣ Β. 

ΑΤἸΉΗΕΝΒ. Α. Ὁ. 431. 

ΠΥ: 199 

ΟἸνΙΏΡ. 87.1. 
» ’ὔ ’ ΄“ ἊΣ Ν Ν ΡΥ Ἂ 

ἐξαρτύεσθαι, τῷ τε τῶν ξυμμάχων διὰ χειρὸς ἔχειν, λέγων 
ἈΝ Χ » ΄σ » ΝΝ 7, (Ὶ ΄“ “ἢ ων 

τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς ἀπὸ τούτων εἶναι τῶν χρημάτων τῆς 

προσόδου, τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμῃ καὶ χρημάτων 

1. ὙΠΟΙΡ ἱποοπθ ἷἴπ 

ἘΠΟΠΘΥ Ῥοῖηρ 600 ἰὰ- 

Ἰρῃΐβ ἔγοιῃ {πΠ6 ὑσὶ θιιίθ 

οὗ {Π6 1} 811165, ᾿οβίθ5 

6 ΟΠΟΙ ΤΟΥΘΠΙΙ6. 

7 “ 

περιουσίᾳ κρατεῖσθαι. 
ἐ 

΄'- 7 

θαρσεῖν τε ἐκέλευε ρ 
΄ Ν « Ἁ ΄’ « 53... τὰς 

προσιοντῶν μέν ἑξακοσίων ταλαντων ως ἐπι 

Χ Ἂν Ἵ "Ὁ » Ἂν » ἊΝ, ΄σ 

τὸ πολὺ φόρου κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν ἔυμ- 
΄ - ΕῚ ΄- δῖ ἅ 

μάχων τῇ πόλει ἄνευ τῆς ἄλλης προσόδου, 
« ΄ Ἂν ΠΑ ω ᾽ ΄ "7 ΄ ᾽ , » ΄ 

ὑπαρχόντων δὲ ἐν τῇ ἀκροπόλει ἔτι τότε ἀργυρίου ἐπισήμου 
. ΄ ζ, Ν Ν “ , » ἑξακισχιλίων ταλάντων (τὰ γαρ πλεῖστα τριακοσίων ἀπο- 

΄, ᾽, » ’ὔ ᾽ . ἊΣ ΕΣ Ἀ ᾿, “ 

το δέοντα μυρια ἐγένετο, αφ᾽ ὧν ἐς τε τὰ προπύλαια τῆς 
» ἥ 53 ὦ ἀκροπόλεως καὶ τάλλα οἰκοδομήματα καὶ ἐς Ποτίδαιαν 
3 ΄ Ν ᾿ ἤ » Ἢ Ν δ ἴ 4 
ἀπανηλωθη), χωρὶς δὲ χρυσίου ἀσήμου καὶ ἀργυρίου ἐν τε 

, » “ « Ν ΄ ΄, 

ἀναθήμασιν ἰδίοις καὶ δημοσίοις καὶ ὅσα ἱερὰ σκεύη περί τε 
Ν Ν Ν ᾽ν » “ Ἂς “ Ν ας, τας πομπὰς καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ σκῦλα Μηδικὰ καὶ εἴ τι 

΄ » ΄ 3 Ἃ 7 ΄ 

τα Τοιουτοτροπον, οὐκ ἐλάσσονος [ἦν] ἢ πεντακοσίων ταλαν- 
᾿, ᾿ Ν Ἄν 9 “- Μ] « ω , ΄ των. ἔτι δὲ καὶ τὰ ἐκ τῶν ἄλλων ἱερῶν προσετίθει χρήματα 4 

4. παρουσία 6.1.6. 5. μὲν] οπι. ἅ. 
λεως α.[.1,..0.6. 

ἐπὶ πολὺ ς.. 8. τε α. 11. πό- 
15. ἔλασσον Ὁ). ἐλάσσων 1. ΜΝεΙθυτη ἦν οτηϊοραΐῦ Αὐτο- 

Β0Β 158. ΟὈΘ]15015 ποίαν! ΡΟΡΡρο. τποῖβ ἱπο] αβογαμΐ (6 ]16ι, οὐ ΒΕΚΚ. 

1. διὰ χειρὸς ἔχειν) 'ῆαβδ. Δ] ϑ'41]πιδ0. 
{πρ. ΧΙΝ. ρμαϊαῦ Ἰάθτη 6586, ααοα [1 ηὶ 
αἸοσαπί ἐπ πάη μάθετε, 1. 6. ἔπ, ροίοδίαίο; 
ΘΟ Ῥγοθαΐ Ἰπίθυργοίδς ΟΠ 6 πὶ ΟΠ] ]αβίς. 
ΨΊα. τἀπηθη ϑίθριιδη. ΤΠ65. θυ ΚΈΒ. 

διὰ χειρὸς ἔχειν] 1. 6. μὴ ἀφιέναι, ΟΥ, 
88 1ῦ 15 ΕΧΡΥββββα 11]. 46, 5. σφόδρα φυ- 
λάσσειν. "[Ὃ ΚΘΕΡ ἃ νναίοῃ] θυ ΟνῈΥ 
{Πδι, ἃπΠ 4] ὈΥ ΠΟ ΤΘΙΉΪΒ5Π 6585 ΘΠΟΟΌΓΑΡΘ 
{Π6 πὶ ἴο τενοὶῦ. (Οὐτηράᾶγα οἢ. 76, 4. ἀφί- 
εσαν τὴν δοκὸν---οὐ διὰ χειρὸς ἔχοντες. 
2. τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς---τῆς προσόδου] Τού- 

τῶν ΤΘίευβ [0 [Π6 411168: “1 ΠΠηρ {Π6 
“ΑἸ ΘΠΙΔη5. {Πᾶῦ {Π6]Γ Ξίγθησ ἢ τπδ] ]Ὺ 
“ ΔΥΌΒΘ ΠΌτη Π6 γϑίασηβ οἵ [Πῃ6 ΠΠΟΏΘΥ 
“ Ῥαϊα Ὀγ ἴΠ686 1165. (ὐτηρατο 11]. 
13; ὃ. ἔστι δὲ τῶν χρημάτων ἀπὸ τῶν ξυμ- 
μάχων ἡ πρόσοδος, ἃπα 1. 122, 1. 142. 
8δηα 11]. 46, 2. 

5. ἑξακοσίων] Ηπο τοβρὶοῖς Ρ]αίδιο ἢ. 
Ααϊβϑῦα. Ψια. Μϑαγβ. 46 Εὐγίιη. Ατο. 
οΔΡ. 7. Ὀυκεα. 

Ἴ. ἄνευ τῆς ἄλλης προσόδου) Εὸτ 81} 

[Παῇ 15. Ποτθ βαϊα δροιΐ [Π6 ΑἰΠθηΐαπ 
ΤΩΟΠΘΥ ΔΙΓΆΙΓΒ, ΔΠ6 [ῸΓ {]16Ὶ Ἰπίουτηα- 
[ἸΟη. Οἢ π6 ψν ΠΟ] βαθ]θοῖ, ΒΟοΚΠ 5 
ῬΆΡ]Ις Ἐοοποιην οἵ Αἴμθηβ, νυ] ἢ 15 
ΠΟΥ {γα η8]αῖθα ἃ Πα δοσοθββιθ]α τὸ {Π6 
ἘΠΡΊΙΒΗ. τϑααθι, τηὰν 06 φοηβαϊθα ψν ἢ 
δανδηΐαρθ. 

ὃ. ὑπαρχόντων---ἀπανηλώθη Π)68οτ]ρ- 
5:0 ὅοῃ. Ατϊβδίορῃ. Ρ]αῦ. ν. τοῦ. αὶ 
ΡΙῸ ἔτι τότε ἀργυρ. Ἰορὶ: ἀπὸ τοῦ ἀργυρ. 
ΡΓῸ μύρια ἐγένετο, περιεγένετο ; ῬτῸ ἀφ᾽ 
ὧν ἔς τε, ἀφ᾽ ὧν τε. ἀδηΐϊαιια καὶ ἐς 
τὔλλα, οἵ εἰς Ποτίδαιαν ἐπανηλώθη. 
4585. 

ἐπισήμου] Οὐοηξοεν Απάοοϊάοπη Οταί. 
Π|. Ρ. ζόρ. ΝΥ Α55. 

τῴ. ἐκ τῶν ἄλλων ἱερῶν] ““ Ετοπὶ 1Π6 
““ ΟΥΠΘΙ [ΘΠ ρ]68᾽᾿ Ὀ651465 Γαΐ ργΕ ΟΠ]. 
[ΘΙ 0]6 οἵ Μίποννα ἴῃ [Π6 ΔΟΙΌΡΟΙ]Ι5, [Π6 
ῬαυτΠθηοη, νν]ο ἢ τνὰβ {Π6 ἰγθάβιγν οἵ 

Αἰῆθηβ. ὅδεθ ΒοΚἢ᾽ 5. ΡΌΡ]ις ἔοη. οὗ 
ΑἸ 6η8, νο]. 1. Ρ. 219, ζἕε. Επηρ' ὑγδη8]. 

1λβίβ οἵ [Π6 ἱερὰ σκεύη Κορύ Ὀγ πὸ ἱτοὰ- 
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» ΌΤΙ. - ΄ 3 Ν ῴῳ Δ Ψ, » , 

οὐκ ὀλίγα, οἷς χρήσεσθαι αὑτοὺς, καὶ ἣν πανυ ἐζείργωνται 

400 

- - Ξ ἐξ τ ΄ Ἶ, 
πάντων, καὶ αὐτῆς τῆς θεοῦ τοῖς περικειμένοις χρυσίοις" 

» δι ΝΆ Ν 3 ΄ ΄’΄ Ν 

ἀπέφαινε δ᾽ ἔχον τὸ ἀγαλμα τεσσαράκοντα τάλαντα σταθμὸν 
ἊΝ 3 “ ,ὕ 

πχρυσίου ἀπέφθου, καὶ περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν. χρησαμένους 
΄ 7 “Ὁ δ » ΄ Ε “ 

τε ἐπὶ σωτηρίᾳ ἔφη χρῆναι μὴ ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαιδ 
ὔ 4 Ἂ 5 [2 ΕῚ ΄’΄ » 

6 5. τιιοῖν ἴοτοο ἴπ το Τάλιν. χρήμασι μὲν οὖν οὕτως ἐθαρσυνεν αυ-- 
σοηβίβιϊησ. οἵ 13,000 

αἰβρόβα]θ Πρᾶνν -ἃ ὙΠ- 

οαϊηΐαηΐνν, 16,000 Θῃ.- 

Ῥονβα ἴπ ποπὶρ αἰιῖν, 

Ἴ 1500 φάναι συ, δα 1600 

ὩΙΌΠΘΓΞ. 

Χ ε ͵ Ν ΄ ὩΣ “ 3 

τοὺς, ὁπλίτας δὲ τρισχιλίους καὶ μυρίους εἰναι 
͵ὔ ΄“ » ΄σ Ν ΄ 

ἄνευ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις καὶ τῶν παρ᾽ 
4 ξ , 'ς ΄ “ 

ἔπαλξιν ἑξακισχιλίων καὶ μυρίων. τοσοῦτοι 
Ν 5.9. Ν π ε , ε ͵΄ 

γὰρ ἐφύλασσον τὸ πρῶτον οπότε οἱ πολέμιοι το 
» ΄ ΕἸ ΄ ΄-“ ΄ Γν ΄ ,ὔ ν 

ἐσβάλοιεν, ἀπὸ τε τῶν πρεσβυτάτων καὶ τῶν νεωτάτων, καὶ 
Ψ σ « “- 3 - Ν - 7 

8 μετοίκων ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν. τοῦ τε γὰρ Φαληρικοῦ τείχους 
΄ ΕῚ ΄ Ἂ Χ Χ ,ὔ -ν 

στάδιοι ἦσαν πέντε καὶ τριάκοντα πρὸς τὸν κύκλον τοῦ 
ΕΣ Ν ᾽ “ “ ΄, Ἂν , “ κ᾿ 

αστεος, καὶ αὐτοὺυ Του κυκλου ΤΟ φυλασσόμενον Τρεις και 

μι 

τεσσαρακοντα, 

Ν “ “ Ν ΄“ ΄σ΄ 

ομεταξὺ τοῦ τε μακροῦ καὶ τοῦ Φαληρικοῦ. 

2. χρυσείοις Κα. 4. ἀπέφηνε α. 
1Ο. ὅτε 6. 11. ἐσβεβλήκοιεν ς.ἴ. 
καὶ τῶν νεῶν Ρ. 

κύκλου αὐτοῦ ρ. 

ΒΌΓΕΙΒ Οἵ Μίποινα τὸ [0 6 ἴοιπα 1ῃ 
ΒΘΨΘΓΆΪ] ΘΧΙ ΒΕ Πρ ἸΠΒΟΓΙ ΡΌΙΟΏΒ ; ὙνΏ]Οἢ ΔΥΘ 
σίνθη ὈγῪ Βδοκῃ ἴῃ {πΠ6 Αρρεπαϊχ ἴο 8 
(ἀοεγπηαῃ αϊίίοη οἵ δῖ8 Εἰοποῖην οὗ 
ΑΥἤθη8, ἃ8 Μ08}} ἂἃ5 ἴὴ δὶβ (τριιβ [ἡ- 
ΒΟΓΙΡΕΟπη. [Ὁ ἀο65 ποῦ Ἀρρθᾶγ [πα 
ἱερὸν τι866] ἃ5 ἃ Βι1Ὀ5᾽λ᾽αηςνα οδἢ δ ΠΗ 
ΔΠΥ {Π]πρ οἰβδ8. Ὀπῦ ““ [6Π10]6. ἽΠπ6 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟη τὰ ἱερὰ 88 ορροϑβοὰ ἴο τὰ 
ὅσια, ΟΥ̓ΒΟΙΠΘΕΠη65 ἴο τὰ κοινὰ, ἃΒ8 ἴῃ 

{πΠ6 Ραββα χαοίθα Ὀγ 1)γ. ΒΙοοιηῆο!α 
ἔγοιη Αρρίδῃ, ργονθβ Ποί]ηρ ἃ5 ἴο [Π6 
ῬΓΘδθης μαββαρθ οἵ πον αϊθ8. 6 
“ Μραϊδη βΒρ0118᾽ ἃγθ Βροίζθὴ οἵ Ὀγ 
ΤΘπιοβίμθηβϑ, (αάνουβ. ᾿ΓΙτηοογαΐ. Ρ. 741. 
Ἐο δ κ6.}) ἂβ Κορί ἴῃ [πὸ Αογορο] 8 : δηᾶ 
ἀηοηρδῦ {πο ἅγ6 ποίϊοθ {Π6 βἰϊνου- 
[οοὐθὰ ομαῖτ, νυ ]ο. πα ΡγοθΔὈ]ν θ6- 
Ἰοηροὰ ἴοὸ Χοῦχθθ, δηᾶ {Π6 βαῦγο οἵ 
Μγάοηϊαβ. 

4. περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν} Α Β5]Π}}1Ὁ 
ΓΟΒΟΌΧΟΘ ννὰ5 ἸοοΚοα τὸ Ὀγ {πὸ Ἀποάϊαη, 
ἴθ {Π6 [απηοιιβ δίορο οἵ {ποὶγ οἷν ὮὈγ 

καὶ τῶν νεωτάτων] οῃῃ. Κὶ. 
12. φαλληρικοῦ .1.1..0.. 

Θννς: 8. ἢ.1. Ρορρο. Ηδδοκ. (106}]. Βεκκ. Εὸν δῦ νυ]ροὸ ἄστεως. 

2) ᾿ ΕΣ “- ἃ Ἂν Ε , ΤΣ Ν 

ἐστι δὲ αὐτοῦ ὃ καὶ ἀφύλακτον ἦν, τὸ 
᾿ Χ Ἂν 

τὰ δὲ μακρὰ 

5- τε] οἴη. ἃ. 6. οὖν] ΟἿ]. 1. 

καὶ νεωτάτων ρ΄. 
14. ἄστεος ἈΞΒΙΟ ΘΕΟΣ: 

15. δὲ τοῦ 

Τοπηθίσιβ Ῥο]οσοθίθβ. ὅ86. Ὠιοάουτιβ 
διοααβ, ΧΧ. 92. 

8. τῶν παρ᾽ ἔπαλξιν] ΠλιοτΆ]], ““ 50]- 
“ς ΑἸΘΓΒ. ἴ0 11πη6 ἃ ραγαρθῖ ;᾿ (σοΙΏραΓΘ 
ΨΙ. 28:2.) {πα 1 18, “ΒΟΙ]ΟΙΘΙΒ [ῸΓ σαγ- 
“Κ ΤΊΒΟΩ απίν.᾽ 

12. μετοίκων) [Πα ]]Π1Π05 ΠΟΙ ΘΘΙΘΙῸΒ 
ὁπλίτας ΤῊ] Ἰτα850 6 ΧΘΠΟΡΠοηΐθ οβίθπαὶ 
Ῥεῖ. [μορ. Αἰς. μὰν. 546. Τῶν παρ᾽ 
ἔπαλξιν οἴίατα ἴῃ ΑΥὐϊδίορη. Αομᾶγη. ν. 
72. τηθηΐο οδύ. ΚΕ. 

16. τὰ μακρὰ τείχη---ῶν τὸ ἔξωθεν 
ἐτηρεῖτο] ΜΥ Βαίδνθυ 6 1Π6 πηθδηϊηρ οὗ 
τὸ διὰ μέσου τεῖχος, τηϑη!οποα Ὀν Ρ]αΐο 
ἴῃ ἢϊ5 (ἀογρίαβ, ". 455. 86. ἃπη4 Ὀγν Πατ- 
Ῥοογαίΐοῃ ἴῃ Διὰ μέσου τεῖχος, 1 15. 66Υ- 
ταῖη {πᾶὸ Τὸν αἸἀθ5 ἤθγθ ΒΡθα ΚΒ οἵ 
ἐλγοθ ννᾺ}}18. ταπηϊηρ ον [το ΑΙΠ ΘΠ 5 
το [6 5θὰ ; οπ6 ψνῃϊοῖ ἢ οα}}5 6 ῬΠα- 
Ἰουὶο γν 8}, νοβ6 Ἰθηρστῃ τνὰβ {πιτγ-ῆνο 
δίαϊα ; ΔΠ 4 ὕννο νυν ΠΊΟ ἢ) 6 οᾺ}15 (Π6 Ἰοηρ' 
ννΆ}15.. σε ῃηρ ἴῃ Ἰθηρτῃ ἑουὺν βιααϊα, 
οἵ ψνΒῖο. ΟἿ ὑπ οὐΐδιθ. Οὴθ ννϑὰβ 

"ι ὧχι 
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Ἁ τ Ν “ Ά ,ὔ Ὁ Χ 
τείχὴ πρὸς τὸν [Πειραιᾶ τεσσαράκοντα σταδίων, ὧν τὸ 

ἔξωθεν ἐτηρεῖτο᾽ καὶ τοῦ Πειραιῶς ξὺν Μουνυχίᾳ ἑξήκοντα 
[4 Ν ᾽ ἘΠ “- " 

μὲν σταδίων ὁ ἅπας περίβολος, τὸ δ᾽ ἐν φυλακῇ ἣν ἥμισυ 
΄ 

τουτου. 

1. τὸ οτῃ. ΕΚ, 2. πειραιέως ΟἸΡΊΟΣ: 

ἱππέας δ᾽ ἀπέφαινε διακοσίους καὶ χιλίους ξὺν 

ἣ- πᾶς Ο51.0.Ὁ. φυλακῇ ἢν 
Β. ΒΕκΚκου. φυλακῇ ὃν Α.Ο.Ε.Ε.1,..Ὸ.ΡΟΝ. ἢ. Ρορρο. (0611. δδίθυι φυλακῇ ὃν 
ἦν. 

συδταρα. [0 15 Θ]ΠΆ ΠΥ σογία!η, {Παὶ (Π6 
γν8}15. σοπηθοίπηρ ΑΙΠΘη5. ψ]ἢ {Π6 5θᾶ 
ΓΘ τιβιι}}γΥ ΒΡΟΚΘΙ Οὗ ἃ8 ΟἿΪΥ ὕψο : ἃπα 
{πᾶὶ ΤΟΥ Ια 68. Ὠ]τη86]1[, 1. τοῦ, τι888 
[Π6 βαπηθ ἰαπρσιιαρθ : [ῸΓ Π6 5ᾶγ8, “16 
““ ΑἸΠΘῃἰδη8 θθραη 0 Ὀ1114 {Ποὶ᾿ Ἰοηρ' 
“ς γν8}}5 ἴο {Π6 568, θούῃ {π6 νᾺ}} [ὸ 
“ς“ ῬΉΔΙΘσΙΩ, πα {πΠαΐ ἴο ΡΙγοιι5." Απὰ 
(ο]. [μβακθ, ψηοῸ Πα8 δοίιια!]ν ἴακθη ἃ 
ΒΌΓΨΕΘΥ οὗ [Π6 γν 016 σγοιπα, ἈΒΒΕΓΘΒ τι8 
{πᾶῦ {ποτ οχὶϑῦ πὸ ψεβϑροθβ νυν Πδίθυ 8 
οἵ ἃ {π|γτὰ ννα}}, θαῦ {πα {Π6 οι  ἀδ.]0 8 
οὗ ἔιυο ἃτθ αἰβθ ποῦν το Ὀ6 ἰγᾶςθα, τὰη- 
ΠΪΠΡ ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ ῬΆΓΆ]18] ἴο ΟΠ6. ΔΠΟΙΠΘΓ, 
αἱ [88 αἰδβίαποβ οἵ 550 ἔβοῖ. 6 βουίῃ- 
ΘΓ ΜΜ4]1, ΒονΈνΟσ, πτπη5 ΟΥ̓ το [Π6 
ΒΟΘ ΓΗ νναγα ἀρουῦ ἔουγ Παπαγθα ναγαϑ 
Ῥοέοσθ ἴ το 65 {Π6 Ὠ1] οἵ ῬΠΆ]θστη, 
ὙνΏ16 Γη6 πουΐπθγπ τν8}} 15 ἰγαοθα ἴῃ ἃ 
βίγαισῃξ Π1η6 48 ἴο {Π6 ἴοοΥ οὗ ἃ ΠΊΟΤΘ 
νγαϑίθι ἢ ρᾶτὲ οἵ {Π6 βατηθ 11}. 16 
ΠΟΙΓΠΘΙῊ γΚ}8}} τηᾶὺ 6 ἱγασθα ἴῸΓ δθουξ 
ἃ Τη116 πα ἃ μαῖῖ; [Π6 βοιὶῃουῃ ΟΠ6 [ῸΓ 
ποῦ στῆσα {πῃ ΠΑ] ἃ Π1116 1η {18 ρατγί, 
Ῥαΐξ Βοπ16 ΟἴΠΟῚ νϑϑίροϑβ οὗ 10 ἀγ Του πα 
ἴῃ 1Π6 ψιπουαγἦβ ΠΘΟΤΟΓ ΑἴΠθη5, ἂπα 
“ς 561] ργθβθυνιηρ [Π6 βατηθ βίγαϊσῃϊ 11Π6 
“ αἸγθοίθα ἀροὴ {Ππ6 ΒΟ. ΠΟΥ 8146 οἵ 
“6. ΑΟΥΌΡΟ]ΙΒ, 48 Ππ6 πουίμοΓη ἸΟΠρ' 
κε γγ8}} 15. ἀροὴ [Π6 πουίμογη 5166 οἵ {Π6 
““ ΑΟΤΌΡΟΙ15. Απα ΟἿ]. [μραἸκα ΓαγΠ6Γ 
865, 1Παῦ Βαρροβίηρ [116 Βουίῃθγη ἸΟηρ' 
νΜ8}} ο Πᾶν τουτηϊηδίθα αὖ {Π6 ροϊηΐ οὗ 
[Π6 ὨΠ] ΔΙΓθδαΥ πηθηθ]!οπθα, δη {Π6 
ΠΟΙΓΠΘΓΠ νγ8}} ἴο πᾶν ρσΌηΘ6 1{1]] 1 Ἰοϊποα 
1Π6 [ογβοαοπβ ν]οἢ ἀοίθπθα {ἢ 8 
Ἰππουπηοβῦ οἵ ἴπ6 ἴἢγθα ροσίβ οἵ ΡΊτθοιιβ, 
“τῃ6 αἸδτθηοα οὗ ἰθηρτῃ Ὀδθύννθθη [Π 61 
κε }}1 θ6 δχδοῦν [πα΄ νυ Ὠ]οἢ ᾿ΓΠπογ α1685 
““ Ἠὰ8. βἰαϊθα, ΠΆΠΊΘΙν, ἔνα βίδαββ ; {Π6 
““ πουίμογῃ θοϊηρ ἔουν βία θβ, δηα [6 
““ βου Πογὴ {Πἰτίν-ἤνο.᾽ ΤΠ6 απθϑίοη 
ΤΏ6η 15 μον ἴο ΤΘΟΟΏ 0116 {Ππ6586 ἈρΡρδιθηΐ 
ΘΟὨ ΓΔαΙΟΙΟΠΒ ; [ῸΓ 1 15. ἸΠΡΟΒΒΙΠ]6 ἴοῸ 
ἄρτθθ ψῈ ἢ (0]. [ρα Κα ἴῃ σοηβι ϑυϊησ 
τπ6 ννογὰβ οἵ “πον (1665 ἴῃ [18 ΟΠμαρίου 

“ ἃ8 ἃ ΠΟρΡΊΙΘΘΠΟΒ Οὗ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη." [0 15 
πο ἃ ““ περίρθηοθ οὗ ΘΧργθββιοη,᾽" θαΐ 
8 Δ βο]αΐθ ᾿ηΐαϊπδοη, 1 ᾿ΓΗοΥ αἸ1 68 
αἸα ποῖ τηθᾶη {παΐ ἴΠ6γ6 ΕΘ [ΏΓΘ6 
γγᾺ}18, ὑνῇθη 6 Πὰβ αἰβθ πον οππατηθ- 
ταῖθα ἴἢγθο. Βυῦ 1 15 οὔβογνδθϊθ, ἐπαΐ 
ννΠδῦ 15 ἤγϑύ σα ]Πθ {Π6 ““ Ἰοπρ' γν8]],᾽" ἃ8 
αἸβηρσιβηρα [τῸτὰ {ΠῸ “ΡΠ ΔΙ θγὶς νν8]],᾿ἢ 
18. δἴλθυνναγ 8. 6811664. {Π6 ““Ἰοπρ' γγ8}]8,᾽ 
ΘΠ ἰῷ 156 ἀθβουθθα τηοτθ πηϊπαίε]γ. 
ἈΑραΐη, {Π6 Ἰοηρ' νν8}15, 1. 6. {π6 ῬΏΔΙοσς 
δ ψ ῃδῦ 15. οδ]]θα {Π6 τν8}] ἴο ΡΊγτθθιι5, 
ΘΓ ΘΟΙΠΡ]οίθα Α. Ο. 456. ((ὑοπηρᾶγα 
ΤΠπονα. 1. τοῦ, 2. ἃπα Ενποβ ΟἸπΐοῃ, 
Ἑαβι Ηδ]]θηῖοὶ, ἃ. Ο. 456.) Βαΐ ΡΙ]αίο 
τη Κο8 οογαίθβ βαΥ, ὕπαῦ πὸ Ὠϊπηβοὶῇ 
πραγ Ῥϑυῖο]θα, “θη Π6 δανβεα τ 
““ ἀθουῦῦ θυ] Ἰηρ' [Πὸ ᾿ηΓογπἸαΐθ ννᾺ}]} :᾽ἢ 
τοῦ διὰ μέσου τείχους. Ῥϑοογαία5. νγὰβ8 
Ῥοτπ Α. Ο. 468. ἀπ ΔΙΠουρἢ π6 τϊσπὶ 
ΘΟΥΆΙΠΪΥ ΓΟΠΠΘΠΙΠΘΙ 8 δνοπῦ ΒΟ ἢ 
ΠΑρΡΡροπμθα ΠΘη Π6 ννὰβ ὕνγβίνβ ὑϑᾶγϑ 
οἸ(, γϑῖ Π15 ννοσαβ τηόϑύ παῦασδ!]ν ΠΏΡ]Υ, 
{παῷ Π6 πρατὰ Ῥρυῖοϊθβ, ποῦ θη ἢ6 
ταβ ἃ ΟΠ114, τ ᾿πάθοα ΟΠ] άγθ το θ 
ΔΙΙοννθα το "6 ῥγδβεπί αὖ {π6 ρθ]ῖς 
ΔΒΒΘΙΠΌ]165, θὰς θη Π6 νὰ ἃ Πῆδη, 
Δ Πα ἃ ΤηοΘΙηὈ 6 Γ Οὗ [Π6 ΔΒΒθ ΠῚ ]γ. Απαὰ 
ΔΟΟΘΟΓΟΙΠΡῚΥ “βοῃϊηθθ βᾶγβ8, παῦ {Π6 
“ς ΒΟΌΓΠΘΓη. τν8}} νγὰβ ὈΌΠῸ δἰζευ {Π6 
τΕϊτν γθαγβ᾽ ΡΘδ66, 1. 6. δέίεσ Α. ΟἹ. 445. 
γγΏΘη ῬοΥΙΟ] 65 νγὰβ {Π6 5016 ἀἸγθοῖου οἵ 
ῬΌΘΙΙΟ αἢδιτβ, ἀπ θη Θοογαΐθβ νγᾺ8 
ΟἸΪα δποιρἢ ἴο Πᾶνα δθχϑγοϊβοα {πὸ οτα!- 
ΠΑΤΡῚ ΠΙΠΟΙΟΠΒ. οὗ ἃ ΟΠ] Ζθη. [ᾧ ἀρ, ΘαγΒ 
{Π6η {Παὐ ννῃαΐ Ρ]αΐο .8115 τὸ διὰ μέσου 
τεῖχος, νγὰ8 {Ππ6 βᾶτηθ ψνῃ]οἢ ΒΟ Π]Π68 
64}15. τὸ νότιον τεῖχος, ἃη ἃ νγΒΙΟῃ ΓΓΒι- 
ΟΥ̓ Ἰα65. νου] ἤᾶνα οα]]θα τὸ ἔσωθεν, 
85 ΟΡροβϑᾶ ἴο τὸ ἔξωθεν, οὐ 1π6 ΠοΙΓΠΘΓ 
γγ»8}}. Εαχίποσ, ὈῪ Ὀεϊηρ θυ} βονογὰὶ] 
ὙΘΑΓΒ ΔΙΘΙ (Π6 ὕσννο ΟἴΠΘΓΒ, ᾿Ὁ ἈΡΡΘΑΓΒ 
πο 0 πᾶν Ὀθθὴ ἃ θΟθβΒΑΤΥ Ραδγὺ 
οἵ {π6 ρίδηῃ, θαὺῦ γαῖ μο Δῃ ἈΠ] ΠἸΟῖι5 
Δα! Ποη 10 10, ννῃ]ο ἢ ῬΘΓΊΟ]65 τηϊρηῦ Ππα- 
ὉΓᾺ}]Υ οχθοαΐθ ἴῃ ἃ {ἰπ|86 οὗ ρσγθαΐ πᾶ- 

- ο 



ρ0ῷ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. 6. 431. ΟἸγταρ. 87.1. 
ε Γ ε , Ν Ἂς , ΄ Ν Ἄ 

ἱπποτοζξόταις, ἑξακοσίους δὲ καὶ χιλίους τοξότας, καὶ τριήρεις 
- . . “" ,, ω Ἂ, - “ 

11 3. Τμοῖν πᾶνν οοηκῖει- σας πλοίμους τριακοσιας. ταῦυταὰ γὰρ ὑπήρχεν 
ἴηρ οὗ 300 ἐγ ΓΘ 65 ἢὐ 

ΤῸ 8θἃ. 
" , Ἂς ᾽ ᾿ ΄, -“ἤ 7, 

Αθηναίοις καὶ οὐκ ἐλάσσω ἐκαστα τούτων, 
“ “- " , » 

ὅτε ἡ ἐσβολὴ τὸ πρῶτον ἔμελλε [Πελοποννησίων ἐσεσθαι 
Ν ΄ ᾿ 57 Ν ἈΠ ΝΗΡ, ἀολτς 

12 καὶ ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο. ἔλεγε δὲ καὶ ἄλλα οἷαπερ 5 

εἰώθει Περικλῆς ἐς ἀπόδειξιν τοῦ περιέσεσθαι τῷ πολέμῳ. 

ΧΙΝ. Οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ἀκούσαντες ἀνεπείθοντό τε καὶ 
᾽ ΄“- 3 ΄-“- “ ΄- Ν 

ἐσεκομίζοντο ἐκ τῶν ἀγρῶν παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τὴν 
ἈσοοΓαϊ σὴν {πΠ6 ΑἰΠ6- 

ὨΐΔη5 ΒΘ ῖΠ ἴο0 ΓΕΠΊΟΥΘ 

Ι. ἱπποτόξαις Ἐ;. ὑποτοξόταις ἃ. 
9. παρασκευὴν 1.".6. 

ἘἸ ΟΠ] τνθα] ἢ ἀπα Ῥτοβρουυ, 1, νι ποὰΐ 
Ῥθιηρ ὨΘΟθββασΥ, 1 νγὰ8. ΤΠΘΓΘΙΥ ἴῃ ΔΠΥ͂ 
ἄδθρτθθ οοηνθηϊθηΐ, ΟΥ̓ ΘΟΙΠρ]οίθα [86 
ΒΥΙΩΙΩΘΙΓΥ οἵ {Π6 ννουῖς. [1 Ὀε ον ὑπ θη 
{Παῦ [Π6 ““Βοιίῃθγη νυν 8}}᾽ ννὰβ Ἰηϊθπαθᾷ 
ἴο τηᾶκ6 π6 σοιηπΠη Π]σδ]0η Ὀαίννθθῃ 
ΑΥΠθηβ δῃα Ριτϑιιβ ρευθ ]Υ Βθουγο, 
Ἔνθ ἴῃ ἴΠ6 δνθηῦ οὗ 8Π ΘΠΘΙΩΥ͂ [οτΟΙ Πρ’ 
1ῃ6 ῬΠΔΙΘΥΊΔ ἢ νν8}], ΟΥ {πγηϊηρ τ ὈΥ ἃ 
ἀδβοθηῦ ἴῃ ἴΠ6 οἱα ροτῦ οἵ ῬὨδίθγαμπι. 
Βυῦ 1Ἢ νου] ὈΥΚ πο πηθᾶῃβ [Ο]]ονν {παῖ 
γΡΏΘη {Π6 ἸΟΠρ' γγ 8115 σγθῦθ γϑϑίοσθα ὈΥῪ 
ῬΠΑΥΠΑθαΖιβ ἀπ (ὍΠΟΠ, 411 {Π6 [ἢγ68 
8ἃ8. ἴΠοΥ Παὰ [ΟΥΙΠΘΥΥ οχιβῖθα ὑνθτθ στθ- 
Βίουθα 4180; Οἢ {Π6 σοῃίγασυ, [Π6 πιᾶ- 
ἴθ γ1α}58. οὗ ὁπθ οὗ {Π6π|, ρϑυύμαρ8 οἵ [Π6 
οἰ ῬΠΆΙΘΥΙς νν8}}, την ἤᾶνθ Ὀθθη 868 
ἴῃ 1Π6 γϑοοηϑύγιοίοη οὗ Π6 ΟἾΠΘΙ ἔσο 
γν 8115; δηα {ππ8 [ποτ ννοσ]α ἤᾶνα 6 θη 
ΟἾΪΥ ὕννο νγ8}18 ἴῃ {Π6 Ἰαίθσ ρϑυϊοαβ οὗ 
Αὐποηΐϊδη Ὠϊβίουν, πα {Π6 τϑιηδὶηβ οὗ 
ὕννο ΟἿ]ν νου] Ὀ6. ἀἸβοονθγαῦ]θ αὖ {18 
ἄν. ΟΥ̓ΠΟΙ Θχρ]δηδίοηβ οἵ [Π6 ργθϑθηΐ 
ΔΡΡϑάγαηςθ οὗ [6 σπϊη8 τηᾶν θ6 ρίνθῃ ; 
ὉΠ ΤΠΟΤΘ την Ὀ6 Κποννῃ ΠΥ Θχοᾶνᾶ- 
[Ἰ0Π8, ἴῃ ῬΓΟΡΟΣΠΟῺ ἃ5. [Π6 ργαοίϊοθ οἵ 
ΘΑΥΓΥΙΠΡ ΟἿ ἸΠ6 1168. Ποῖον [Π6 δοίτια] 
Βιγίασθ οὗ {Π6 στοιηῆ, ἴο ΜΠ] ΟἿΓ 
Κπον]οᾶσο οἵ ἤοιηθ 18 80 Ἰᾶγροὶν ἰη- 
ἀοὈιοα, 51841}} 6. σαγγὶθα ΟἹ αἶβϑὸ οὔ δῃ 
Θχίθηβίνθ 80616 αὖ Αἴπθηβ. Βαΐ ἴῃ δῃν 
Οα56, σοηβιουῖηρ [Π6 νἉΠΊΟι8. ΟΠΔΉρΡ ΘΒ 
το ΒΟ ΑἸΠθη5 ἀηὰ 115 ΒΕ] ηρ 5. πᾶν 
Ὀθθη ΒιὈ]θοῖθα ἐη 1η6. σοιγϑθθ οὗ ΤἸΠΟΓΘ 
[Πᾶπὶ 2200 ὙΆ 8, ̓ξ 15 ἀσαϊηβῦ 811} βοιηᾶ 
ΡΓΠΟΙΡΙ 65. οἵ βίου οαὶ οὐ Ἰοϊϑηὴ ἴο 
4αοβοη 1Π6 βίαϊθιηθηΐβ οἵ “πον αἸ685 
ἃ5 10 1Π6 δίαϊθ οἵ [ῃ6 Ἰοηρ ννὰ}}8. 1 ὨΪ8 

ἑξακοσίους διακοσίους Ὁ. 
ἐχρῶντο ΟΠ]. 8. 

ΕΣ ' ΝΥ -“ 5» 3 » ΄- Ὺ 

αλλὴην κατασκευὴν γ) ΚΑΤ οιἰκον ἐχρῶντο, και 

2. ὑπῆρχον. 

Ὁπη86 Ὀδοᾶιβα πον ὁ πο σοΥγθβρομα 
νΙ {Π6 Δρρθάγάποθ οἵ {ῃ6 τυ ϊηβ οὗ 
{686 νν 8115 1 ΟἾΓΒ. 

1. ἑξακοσίους δὲ καὶ χιλίους τοξότας 
Ζβομηθ5 (46 Ἐαϊδὰ []μεραῦ. ᾿. 5536.) 
βίαϊθβ. [Π6 ΠΌΙΩΌΠΘΙ ΟἵὨἨ ΔΙΌΠΘΥΓΒ δ [815 
ΡΕΓΙΟά ἴο Ὀ6 1200 ; ἃπα ἃ8 Δ οσδίου ἴῃ 
ἀδβουῖηρ {Π6 ΤΟΥΤΊΘΙ ρΟΥΔΠαΘΕΓ οὗ ΠῚ5 
σΟΙΠΐΤΥ ὑνου]α σου ῥα ΠΥ πού ππαουγαΐθ 
10 ἴῃ ΔΗΥ͂ ροϊηΐ, {π6 τϑιηατκ οἵ Βόςκῃ 
ἈΡΡΘαΓΒ ἴο θ6 7αβῦ, (ϑἰδαιβ δ βῃα]. ἃ. 
ΑΥΠΘΠΕΥ, νο]. 1. 285.) [Παΐ 12οο οἵ ἴῃ 8 
νγΠ0]6 ΠΌΠΟΙ το ϑου Δ ἢ 5]αν 685, 
ψγΠΟπὶ [Π6 ΑΥΠΘΠΙΔἢ5 γγογῦθ ἴῃ (Π6 Πανϊΐ 
οἵ Ραχομδβίηρ ἃ8. ἈΙΌΠΟΓΒ, ἀπ [Π6 τὸ- 
τη] Πἰηρ 400 ψγο 6 Αἰπθηϊδη8 οὗ [Π6 
ῬΟΟΓΕΥ Οοἶαββθθς ΑΠ ᾿Ἰπβουρῦοη ΡὰὈ- 
Ἰι5ῃ6α Ῥγ ΒΟοΚὮἢ ἴῃ Ὠ18 Βαβοϊσα]ιβ ἴῃ- 
ΒΟΙΙΡΠΟη τη (ἀτεθοδγιτη, ρᾶγβ 1. οδρ. 1. 
Ἰηβουρῦ. 8ὃο. Βρθᾶκβ οἵ [Π6 “" δ Π ΚΒ 
“ς γῆ0 ψ616 ΟἰΠΠΖΘη8,᾽ τοὺς τοξότας ἀστι- 
κοὺς, ἃ5 1{ αἸδυ Πρ 5 ϊηρ ΓΠΘ πὶ ἔτοπὰ [Π8 
ΒΟΥ ΓΒΙΔη8 ; ἀπ {Ποῖ ἄγ {Π6 Ππᾶιη68 οὗ 
ΒΟΙΉΘ ΔΙΟΠΟΙΒ Ἰῃ {ΠῸ ατηοιιβ Π1δῦ οἵ οἷτ- 
ΖΘῺ5 5]αἸὴ ἴῃ [Π6 Βονϑγαὶ νναγβ, Δ. Ο. 457. 
(Βδοκη, ονρ. [πβοτρῦ. ἰοιη. 1. τύ.) 
ὙΠΟ 6 ΘΟ ΓΔ1ηΪῪ ἐἢΠ!6 Πατη68 Οὗ ΔΓ ΑΓΔ 8 
ἈΠ β᾽ανθβ νοῦ] ποῦ ἢᾶνθ θθθὴ δὐ- 
ταϊτ6α. 

2. τριακοσίας) [τὰ τϑοῖθ δπηθηαίμτη 
οϑῦ ἰὴ ρρ'. ΡΙῸ διακοσίας. ΜΙ. Μραχδ. 
ἂς Βογῖυη. Αἴας. α. 7. οἱ Ῥδδ. ἴμερ΄. 
Δαῖς. Ραρ. 214. Ἱπποτοξότας ἴῃ ΤῊ] 1 
ΑΥὙΠΘΒΙθηβὶ οχ ἢος Ἰοοοὺ Οὔβοσνανὶῦ Θρδη- 
Πθπι. δα Ψυ]αη. Οταί. 1. Ρ. 114. Β- 
ΒΡΙοῦ οὕϊαπὶ δ δὸβ ᾿πάθηβ ΑΥἸβίορῃ. 
Δνιῦ. ν. 1179. ὈΟΚΕΚ. 



ὃ 

1Ο 

ΞΙΒΑ ΦΗΣΊ ΒΕ ΠῚ τὰ: τα. 200 

ΑΤΗΕΙΝΒ. Α. Ὁ. 431. ΟἸγΡ. 87. 1. 

ἘΠ 6 1} ΤᾺ ΠῚ ]165 ἃ πα Ρτὸ- 

Ῥεσίν, 8πᾷ βϑπᾶ {Ποῦ 

οαὐ]6 νοῦ ἰὸ Ἐπθοα 

δ πα {πΠ6 ποΙΡΉ ΒΟ. ΓΙ Πρ’ 

Βεῦ 

{γα βρη ἑαίϊοη 

15] 5. {Π|15 

ΩΣ] 

Υ̓ΘΙῪ ᾿ΓΕΒΟΙΩΒ ἴο {Π6Π| ; 

ἽΛ Ξν ν 

ἀναστασις ἐγίγνετο. 

Ἂν ΄ ΄σ΄ » ΄“- » ΝΥ ͵7ὔ 

αὐτῶν τῶν οἰκιῶν καθαιροῦντες τὴν ξύλωσιν" 
7) Ἁ [. ’ 5 Χ 

πρόβατα δὲ καὶ ὑποζύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν 
᾿ ΄ ᾿ 

διεπέμψαντο καὶ ἐς τὰς νήσους τὰς ἐπικει- 
,ὕ “ Χ » “-“ Ἂν Ἂ ἊΝ ον ᾽ , 

μένας. χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς διὰ τὸ ἀεὶ εἰωθέναι : 
χ χ ᾽ “- ᾽ ΌΝ 3 ε 

τοὺς πολλοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσθαι ἡ 
΄ ἈΝ Ν ΄σ 

ΧΥ. ξυνεβεβήκει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνυ 
» ΄ « “ “ν 3 ἐφ “ ΘΕΟΣ Ἂ ’ὔ 

ἀρχαίου ἑτέρων μᾶλλον ᾿Αθηναιοις τοῦτο. ἐπὶ γαρ Ἀέκροπος 2 
Ῥθοδιιβο ΔΙ ΓΠοιιρ ἢ ΤΠ6- 

56:15 Πα ρο]ο Δ} ν 

ππϊξοα {πῃ6 αἰβογθηΐ 

του 505 οὗ Αἰξίοα ἴπ 

ΟΠΘ ΟΟΙΙΠΟΠΘΔΙ(Η, 

5 ἐφ οτπ ΟΠ 9 ῈΡ: 6: 
βήκει Η.«.ρ. συνεπεβεβήκει ΒΕΟΈΟΝ. 
σα ῖλο. 1ο. ἀρχὰς ΝΟΥ͂... 

1. ξύλωσιν)] Τίσπα νοτῦϊ, ΡΟ]]πο6 ἴτο- 
τὰβ, 4] ποη, τὖ Θ6Π0]. δι ροίοοίϊίεηι, 
566 55 6γ65 ἰη 6] ]Ποὶς, τὰ ἐρέψιμα ξύλα, 
ΜΠ. 124. Μαϊογϊαΐιγαηι Ν τῖταν. Ὠτ]8 
Ἰοοο ξυλίαν Δαμ|θεῖ Ἠετοαϊδη. 1]. 
ΟἸοβθ τοααπηΐ πιαΐογίαηι, ἰρηθέιιηι. 
ΒυϊἋα5. ἴῃ ξύλων ἐρεψίμων ᾿ἱπίογΡΓΟΙ5 
Ἰηΐογργθίθιη ἃρὶζ, φιοα [Καβίοθτο ᾿π0Ὀ- 
δουναύμπτῃ. ἾΑ55. [ἶῖὴ ἘΡοθδΠὶ τη]β8ἃ 
Γαϊββθ ρβοοτα, σποα δὰ ραβοῦβ ἃρὰπ- 
ἀαθαΐῖ, οὔβεσναῖ Βοοματγί. Ηΐϊθτοζ. 11. ᾿. 
10. ὈυΚΕΒ. 

9- κατὰ πόλεις φκεῖτο] “ΤΠ ΘΟΙΠΙΓΥ 
“ςγγὰ8 ἸΠΠΔὈ16 6. Ὀγ ἃ ΠιΠΊΌΕΥ οὗ ᾿π6ε6- 
““ Ῥεῃαθηΐ Ο1ν1] ΒοοΙθί168.᾽ 6 ΟἸΤΟ Π.- 
βίδῃοθ οἵ {Π6} ὑπιηρ ἀπ Παν]ηρ᾽ ἃ 
ΘΟΙΏΙΤΠΟΏ Οἰϊθῇ ΟΠ]Υ 1ῃ 5Θάβ0η8 οὗ ἤλη- 
ΘΘΓ, 18 Οη6 ΨΈΏΙΟΙ οχιβίθα ΘνΌΥΎ ΠΘΓΘ 
1 ἃ ΒΙΠΉΠΔΥ βίαΐα οὗ βοοϊθίυ, ἴῃ Εσατία, 
ἴῃ δα], ἰη Βυϊζαϊη, δηα δπηοηρβί ΟἿΓ 
ΘΆΧΟΙ ΔΠΟΘΒίουΒ 1η [ΠΕ] ΟΥἹΡΊΠΔ] σΟση- 
ἴγ. (ϑεθ ΤΌγμον᾽ Β Η!βί. οἵ Δπρ. δαχ- 
οη8, Αρρεπά. ἴο Ὀοοκ 11. οἢ. 2.) 6 
πρυτανεῖον 15 ΥἹΟΉΠΥ τηρηϊοηθα 85 ἃ 
ΤΩΔΤ οὗ ἃ αἰβιίϊποί βίαϊθ : [ῸΓ 1Ὁ τνὰβ {Π6 
ΤΘργθβθηΐαίοη οἵ [Π6 σΟΙΠΤη0. ΠΟΠΊ6 οὗ 
411} {ῃη6 ᾿ῃΠαὈϊαηΐβ οὗ {ῃ6 ἴον, ἂπᾶ 
βίοοα ἴο {Πδτη ΘΟ]]Θοίν ον 1π {Π6 βδτηθ 
ΒΔΟΥΘΑ το]αίοη [Πα ΘΟ ἢ τηδη᾽ 5. ΡΑΙ]- 
Οὐ]ΔΓ Ποιηδ (14 ἴο Ὠϊτη παν] 14}}ν. [Ὁ 
ὑνᾶ8. Ὑ}Ὲ}} ο8]164 ἑστία πόλεως, “Ρ6Π6- 
“ {γ8186 ὉΓΌ15,᾽ (1ὰνγ, ΧΙ]. 20.) ἂδῃὰ 
Ποτα {πογϑΐοσθ {π6 ρεγρθίιιαὶ ἤγθ ννὰβ 
ῬαΓΠΙηρ οα {Π6 ΑἸΐαγ οὗ [πΠ6 Ποιβθῃο]ὰ 
σοάβ οἵ {Ππ6 οἰΐγ, ἃ5. ἴὴ ρυϊναῖθ Ποῖιβ65 
{Π6 ἀοτηδδίις αἰζαῦ πα 15. ἤτθ γα ηρ; 

2. διέπεμψαν Ὁ. 

Ν ΄ ΄ὔ ΄ὔ εἰν » ὉΝ ας ͵ὕ 

καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ ᾿Αττικὴ ἐς Θησέα 
Ἀ , " ΄σ ΄σ᾽, ΒΩ 

ἀεὶ κατὰ πόλεις κεῖτο πρυτανεῖά τε ἐχουσα 
Ν 7 Ν « ΄, ΄ 7, ᾿ 

και αἀρχοντᾶς, Καὶ ΟΟΤΕ μῇ Τι δείσειαν, ου 

ἐς] οτῃ. (Ὁ. 
8. πρώτων] ἄλλων Κ.α. 

6. συνεβε- 
9. τε] οἴῃ. 

μή] οπι. 1... 

1Π [Π8 ἸΠΠΕῚ σοῦ; ΔΠπα ἤΘΓΘ, 85 δ {Π6 
Ποπιθ οὗ {π6 οἰΐγ, {πΠ6 ΟἸζΥ σΟ]]Θο νον 
ΘΧΘΓΟΙΒΘα {Π6 ἀ 0168 οἵ Ποβρι τα] ν, νη 6- 
1ΠῸῚ ὈΥ Θηίθγίδι!ηρ᾽ ἔουθῖσ Διηθα588- 
(ΟΥ̓, ΟΥ 15. Οὐ αἰἸβυ στη 64 οἰ Π]126Πη8, 
ὙγΠΟΤΩ {ΠΘῚΓ ΘΟΠΊΠΊΟΠ ΤΠΟΐΠΘΥ νγὰβ {Ππτ|8 
ΒΙΡΡΟΒΘα ἴο τνϑ]οοτηθ ἃΠα ἴο γϑοθῖνθ 8ἃ85 
ΠΘΥ ΠοπΠΟυΓΘα ριιαβίβ ; (σιτήσεις ἐν πρυ- 
τανείῳ.) Πθηοθ δχοϊαβιοη ἔτοιη [Π6 
πρυτανεῖον ΒΘΘΙΠ5 ἴ0 Πᾶν θθθὴ βαμπῖνᾶ- 
Ἰθηΐ ἴο ἃ οἷν] ΘΧΟΟΙΗΤΠΠΠΙΟΔΙΟΏ, [Π6 
βῖαϊθ [Π6 ΘΟΙΠΠΊΟΙ ΡᾶΓθηΐ Θχρϑ]]ηρ Δ 
ἘΠΥΡΟΓΓΠΥ 50 {ΠῸΠῚ 1[5 ΠΟΙΠ6 ; ἃπ4 {15 
ΘΧΟΙΒΙΟη. 8 ὈΟΓΏΘ 80 ᾿ηρΑ[ ΗΠ, 
{Παῦ Ἔνθ γῇ θη οηΐογοθα ὈΥ͂ [Π6 Πθᾶγὶ- 
δβϑῦ ρθῃδ] 1165 να στρα οὗ ρθύβοῃβ νϑη- 
{πγπηρ ἴο αἸβγοραγα 10, Π|κ6 θχ!]θβ νβη- 
Τασηρ ὈΔῸΚ ἴο ἰοοῃ [Π6 5011 δπᾶ 
Ῥτθαῖμθ {Π6 δἱῦγ οὗ [Π6}Γ σουπίσυ, ον 
νΡῃΘ θα νοι] 6 [Ππ6 μα] τηθηΐ 
ΟὗὁἨ {ΠΕῚΓ ΤΒΠη685 1 αοίθοίθα. ὅδ {παΐ 
βίσαηρθ βίοσυ ἴῃ Ηογοασοίιβ, ὙΠ]. το 7. 
οἵ {Π6 Θχοοσηπηηϊ δίῃ {πτι8 Ἰτηροβρα 
ΟἹ {Π6 ροβίθυιν οἵ Αἰμαπηαβ. [86] γ, 
ἃ5. Πᾶ8. ὈΘΘῺ ΔΙΓΘΔαΥ τηθη τ] οΠθα. ἔτΌΙη 
1Π6 Ποπηθ οἵ {Π6 βίαϊθ ννὰβ οδυυ]θα [Π8 
ΒΔΟΙΘα ἢἤγθ, ΘΟ τνὰβ ἴο οοηϑίταία ἃ 
ΡΥ ΠΟΠῚΘ ἴο ΟἸΠ]ΖΘη5 ροϊηρ ἴ0 μ]αηΐ ἃ 
ΘΟΙΟΠΥ ἢ ἃ ογοῖρ Ἰαηα ; ἃ πρυτανεῖον 
ὙΥ]ἢ 115. ΔΙᾺ ἢἤγθ, ΟΥ 1Π ΟἿΠΕΥ ῬΟΓά5, ἃ 
ΒΟΟΙΔ] ΟΥΎ ΠΑ[ΟΠη4] Ὠοτηθ, Ὀοϊηρ ἴο [Π6 
Οὐμθοκβ ἃ5. βββϑθῃῦαὶ [0 δνθυΥ Εἶν] 50- 
αἰοῖν, ἃ8. ἃ ἀομπηθβδίϊς Ποῖ πᾶ ἃ 6ο- 
Τηρδίϊς ἸΓΥ νγὰθ δβϑθηΐ8] ἴο ΘΨΘΓΥ 
[Αγ γ. 
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μ , « Ν ᾽ὔ » ᾽ 

ξυνῇεσαν βουλευσόμενοι ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ {ΠῚ} ᾿ἸπΠΠ Ια πἰβ. παὰ 
ἐΑκοΣ ὡς το ὲ ἡ Ὁ Υ 

ΕΠ τοιάοα, ἴὰ τθθηι, αὐτοὶ ἕκαστοι ἐπολιτεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο" 
δα τορεγρα {Π6 1 ἃ5 ἢ 

Α τ ,ὔ 5 3 “ 

ἀνεῖσ τοδρθοίνο Ποῖος καὶ τίνες καὶ ἐπολέμησαν ποτε αὐτῶν, ὠσπερ 
ΠμΟἢ τοῦτ πὰ Α- τὴ δ ᾿ ᾿ ΝΣ ἈΠ ΟΣ ᾿ 

αἴρῃ, καὶ ᾿᾿λευσίνιοι μετ Ἑθυμολπου πρὸς ρεχθεα. 
ἐδ. 161} Χ Χ Χ » ,ὕ ΄ ν 

ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς ἐβασίλευσε, γενόμενος μετὰ 5 
΄ ἕὰς Ν Ἂν ΄ ΕΣ ΄ Ν ͵ὕ 

τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυνατὸς, τά τε ἄλλα διεκοσμὴῆσε τὴν χώραν, 
΄-“ 2 ᾽ Ξ' Ῥ 

καὶ καταλύσας τῶν ἄλλων πόλεων τὰ τε βουλευτήρια καὶ 
οἷ » Ν » ΧΝ “ ΄ 53 Ὰ ΄ » 

τὰς ἀρχᾶς ἐς τὴν νῦν πολιν οὖσαν, ἐν βουλευτήριον ἀπο- 
“ Ι ἜΩΣ Ν ΄, Ν ; 

δείξας καὶ πρυτανεῖον, ξυνῴκισε πάντας, καὶ νεμομένους τὰ ." 
δἰ γῇ εἰν τῇ “ κ χ ἘΝ ταλ Σ γ- ͵ ͵ 

αὑτῶν ἑκάστους ἅπερ καὶ πρὸ τοῦ ἠνάγκασε μιᾷ πόλει ταύτῃ τα 
κ ΣΎ πὰ ἐγ ", ΔᾺΝ ΄ » ΞΕ Ν ΄ 

χρῆσθαι, ἣ ἁπάντων ἤδη ξυντελούντων ἐς αὐτὴν μεγάλη 
Ἂ Ἷ « Ν ΄, ᾿ “ 4 Ξ Ν ᾿ » 

γενομένη παρεδοθὴ ὑπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα" καὶ ξυνοίκια ἐξ 
ΕῚ ,ὔ . ΄σ ", ἣν “ ΄σ “ “- δ᾿ “-“ 

ἐκείνου ᾿Αθηναῖοι ἐτι καὶ νῦν Τῇ θεῷ ἐεορτὴν δημοτελῆ 
ΞΎΑΣ "Ξς Ἃ ᾿ Ν , Ἐν} γα ,ὔ - ΡΞ 

4 (Νοιῖοθ οὗ {πο οατν σριοῦσι. τὸ δὲ πρὸ τούτου ἡ ἀκρόπολις ἡ νῦν 
βίαϊθ οἵ {η6 ἴον οὗ 3 , 53 Ν ὟΝ Αἰ τ τος 3. "Δ Ν , 
Αἰμιοῃϑ) οὖσα πόλις ἦν, καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτὴν πρὸς νότον 18 

1. ὡς] ἐς 1... 2. ἐπολίτευον σα... καὶ ἐβουλεύοντο] οπι. 1). 3. ποτε 
καὶ αὐτῶν Ὁ. 4- καὶ] οπῃ. (.(α.ΡὈ.6. 6. χώραν] πόλιν α.1,.0.}", ἡ. πόλεων] 
οἴῃ. Κ. τε οι. Υ. 
14. ποῦσιν Ἐὶ. 
νότον] ἄρκτον δ 41}1ἃ. 

4. ᾿Ἐλευσίνιοι--πρὸς Ἔρ.] (ΟὐὐΟΠΊράΓΘ 
Ηετοά. 1. 20, 9. Ῥαυβδῃ. 1. 28. 

ἡ. καταλύσας τῶν ἄλλ.) Τἄθπὶ τοξοχί 
ῬΙαίαγο 5 ἴῃ ΤΠθθθο. 46 Μραμβὶ 
ΤΏ Θβθαπ,, α. τό. οἱ Αἴπθη. Αἰ. 1. 1. οὃ. 8. 
Ηυρ5. 1)ὲ πιιίαΐα ἃ ἼΠ6560 ἔοτγτμα 
ἘΘΙΡῸΌ]. ΑἸΠΘὨΙΘηβὶ5. τσϑιβ ΜΙ Θαγβ. ἀ8 
Ἑογίαη. Αἰο. οαρ. Π1. υκπκ. 

11. ξυντελούντων ἐς αὐτὴν] ὅο [Ν΄. γ6. 
ἐς ᾿Ορχομενὸν ξυντελεῖ. Απά ἴῃ Ηετο- 
ἀοίιβ, ἐς Ἕλληνας τελέουσι, 1]. ΕΊΣ. 
Ἰβοογαΐθβ, Ρ]αΐῖς. Ρ. 208. 1868 θοῖἢ οχ- 
ῬΓΘΕΒΊΟΉΒ, συντελεῖν Θηβαίοις, ἃη 4 συν- 
τελεῖν ἐς τὰς Θήβας. [Ι͂π ]Ἰ)οΙΠοβί 668, 
οἱ συντελεῖς ἃτ6 {Π056 ΨηΟ ΘΟΕ ιῖ6 
ἸΟΙΏΠν {Π6ῚΓ ἸΠΟΠΘΥ [ῸΓ ΔΠΥ ΘΟΙΠΠΠΟΗ 
ΟὈ]θοῦ, ὅδ Ἡδγροογαίίοη, δηα {πὸ Εἰγ- 
1Τη0]. Μαρ. ἴῃ συντελεῖς ἀπ συντελής. 
Ὑδι συντελεῖν εἰς τοὺς νόθους, αἀπα οἱ 

νόθοι συντελοῦσιν εἰς Κυνόσαργες, 1)6- 
τηοβίῃ. οοπΐ. Αὐϊβίοογαϊ, Ρ. οι. θιβῖκθ, 
ΡΡΘΑΓ ἴο 5ΒΙρη ν ἸΠΟΓῸ σΘΠΘΓΆΪ]ν, “10 
““ ΤΆΠΙΚ ΟΥ σοὰηΐ ἀιηοηρ,, [0 ὈΘΙοηρ ἴο.᾽ 
Απᾶ 1 ἀοιθὺ νυν θύμον {Π|6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ Ἰὴ 
{6 ἰοχῦ, ἃ8. Μ}06}} ἃ {π056 ἴῃ ἰβοογαΐθβ, 

9. ξυνῴκησε 1. 
τούτου] τοῦ (.(.1.1,.0.Ρ.ε... 

ἘΣ ἣ] « Ν “ ΝΝ 
11. ἧι Εἰ. 13. ἑορτὴν τῇ θεῷ «. 

15. μύλιστα πρὸς νότον Υ. 

4 ποῖ ᾿ϑ]οηρ' αἴβο ἕο {Π6 ΟἹ 8. β6ῆβ8 οἵ 
τελεῖν, ““1ἴὁ ἐεἶϊ," ἴ. δ᾽ τὸ σουηΐ Οὗ 
ΤΘΟΚΟη ; ἃπα ννΠ ίΠοΥ ξυντελεῖν ἐς ᾿Α- 
θήνας ἀοφθ5 ποῖ 5σηϊν, “ἴο οοιης 885 
““ Βρ]οηρίηρ (0 ΑἰΠΘη8,᾽ Τα. {Π8ῃ 
““τρ θὲ ομβ οὗ [Ποβϑθ ΨψῆοῸ ραϊα ἴαχ ΟΥ̓ 
“{Ἰραῖο ἴο ΑΥ̓Π6η8." Απα {ππ|5 ροῖ- 
Παρ5. 1Π6 νόουβ οἵ ΒΌΡΠΟΟΙΘ5, τελῶ εἰς 
ἀστοὺς, (ΕΔ. 'γΓ. 222. ν}}}} γαῦῃον βὶσ- 
τἰΐν, “1 οομηΐ ΟΥ̓ ΓΘΟΟῚ ἃ8 ἃ οἰ Ζθη,᾽ 
{πη ἃ5 1 δχρ]αϊηθα {Πθτὴ αἰΐον Δ δ. }- 
5. ἰὴ [Π6 ποίΐθ οἢ 1. 5»8.1. “ἴ0 δυσὶν 
“ε αὐ ἃ ΡΪαθο ἃπηοηρϑύ ΟἸΠ]Ζ6η5.ἢ 

12. ξυνοίκια) Ρ] αὐαγομ5 ἴῃ ΤΉ Θβθο ἰἸὰ 
ἔοβί ΠῚ ΠΟ ξυνοίκια 8664 μετοίκια νορσαΐ. 
ῬΑΙπηοσῖα8 Εχοσο. Ρ. 47. διάθ ΜδϑιΓϑΙ 
“ μοβθαχη, οἱ (ἀγεθοϊαπι ἔουϊαΐατη. ὅδί6- 
ΡΒ απτιπ ἴῃ νοοΘ ᾿Αθῆναι. Ῥροίγ. (ὐδβίει- 
Ἰαπιιπὶ (6 ᾿ἴθβεῖβ, Ρ. το8. ρα Προσὶ δηϊ- 
τη νοῦβ. 10 πβθθίαιη, ᾿. 47. οὐ Νοίαϑ 
Η βίου. ἴῃ ΟΠγοπίοοι Μαχιηον. Ρ. 180. 
Ηυῦ5. 

14. ἡ ἀκρόπολις) Ν146 ΜραγΒΙ Αἰ. 
Τι86ι. ἢ. 867... ΗΠ Όπ..  Τπἢν ΝᾺ 155: 
εὐ δοσορ. ο. 11, ύυκΚΕΚ. 

- 
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’ὔ ΄ “Κ ἣν Ν « "5 9. ΄σ 

μάλιστα τετραμμένον. τεκμῆριον δέ τὰ γὰρ ἱερὰ ἐν αὐτῇ ΤΉ ὃ 
σι Ἀ 

ἀκροπόλει καὶ ἄλλων θεῶν ἐστὶ καὶ τὰ 
᾿ “τ: [6 ο " 

μέρος τῆς πόλεως μᾶλλον ἵδρυται, τὸ 

ὕ ἊΝ ΄σ Ν 

ἔζω πρὸς τοῦτο τὸ 
΄ι δΝ ΄ι 

τε τοῦ Διὸς τοῦ 
Ν ΄ ΄“ ΧΝ Ἁ , 

Ὀλυμπίου καὶ τὸ [Πύθιον καὶ τὸ τῆς Γῆς καὶ τὸ ἐν Λίμναις 
“, Υ͂ 

5 Διονύσου, ᾧ 

1. ἱερὰ] οτη. 6. 

1. τὰ γὰρ ἱερὰ ἐν αὐτῇ τῇ ἀκροπόλει 
κ᾿ τ. λ.] “Εογ τ[ῃ6 Ασγορο]!}5 1056] σοη- 
“ς [15 {Π6 ἰθιηρ]685. οὔ οἴμοι σοῦβ θ6- 
κε 61665 Μίηθγνα, πὰ {ποβθ [θΠΊρ]65 
“ς ΠΟ ἀγα ποῦ ἴῃ ᾿ξ ἅτ [0 Ὀ6 Τοππὰ 
“ἐ οῃ {Π6 ΒΟΠΙΠΕΙΗ 5146 οἔἉ 1{.᾽ 

3. τό τε τοῦ Διὸς τοῦ ᾿Ολυμπίου] 15 
ἰθιηρ]θ, ΨΠοβ ἢἤτγβθὶ. [οππ δί!οη τᾶ 
ΔΒΟΓΙ 6 ἰο 1) ΘΠ 8 ]101, ννὰ5 ἀραϊη Ὀθστη 
ὈΥ Ριβιβίγαϊζαβ, θτι0 ποῦ σοτηρ]θίθα : ΠΟΥ 
γὰ5 [Ἢ ΠΠΑ]ΪΥ σοΙηρ]οθα ἀηα ἀδαϊοαίοα 
{11 1Π6 τεῖσῃ οὗ [Π6 διηροτου Ηδατγδητι8. 
διχίθθῃ οἵ {Π6 ΘΟ] πηη8 οἵ {Π18 [ΘΙΉΡ]6, 
οὗ [ῃ6 (ΟὐοΥπίμίαη ογάθγ, δηα ἀῦονα 
Βιχίν ἴδοξ ΠΙσἢ, ννθῦθ βίδπαϊηρ ἀοννῃ 0 
1η6 ρευοα οἵ {Π6 ργθβθηῦ ννᾶὰγσ. ὅ'66 
Προ 8 Τορορ. οἵ Αἴῃθηβ, Ρ. 42. 401. 
ἘῸΓ 115 Βιϊί!οη, 88. νν6}} ἃ58. [ῸΥ {Παὶ οὗ 
τ[Π6 Ῥυίμιαμη, ἀπ οἵ {π6 [6 πηρ]6 οἵ ΒαἊ- 
ΟΠ 1η [Π6 ΤΠΆΓΒΠ65, Δηα οἵ [ῃ6 5ρυ]Πρ᾽ 
(ΔἸ στο, {πΠ6 τοδῦοσ μοι] σοηβα]έ 
(Ο]. [ρα κθβΒ θχ}θ]θηῦ τοῦ Οἢ [Π6 
ΤΟΡορταρηυ οἵ Αἴπθηβ, ἀπα [Π6 Ρ]Δ 8 
ὙνἘ]Οἢ ΔΟΘΟΙΊΡΔΩΥ ᾿ξ. (ὑ]Πστμοθ. 511} 
τοῖα] 5 105 ΔΙΊ, Πα 15 ἃ 5Π18}} νϑίῃ οὗ 
Βινθοῖ τναῖθυ ΨΏΙΟ. βπα8 115. νὰν 1ηΐο 
1Π6 ΠΙΒΒ115, Θχδοῦν αὖ {Π6 βου - βίο τη 
Εχίγοιηϊυ οἵ ΑἰΠθη8. [Ὁ ννὰβ ἴΠπ6 Οἢ]ΥΚ 
ΒΟΌΤΟΒ οἵ αγΙΠΚΆΠ]6 νναΐθυ ἴῃ {Π6 οἰζγ ; 
ἴου {Π6 νναΐῖθσ οἵ {Π6 οὐποὺ βρυῖηρδ, ἃ]- 
1πουρὴ βία [ῸΓ Ἃἀοτηθβίο. ρΈΓΡΟΞΘΒ, 
γγᾺ8 ἴο00 541Π6 ἴο 6 866 [0Υ ἀτ]πΚΊησ. 
5866. (Ὁ]. [,βακθ, Τορορυ. οἵ Αἰῃθῃβ Ρ. 
48, 40. 

[ΠΠοτΘ 18. βοῖηθ αἸΠΠου]ν ἀρθοιΐῦ {Π6 
Βιβίοσυ οἵ {Π6 τθιηρ]6 οἵ Ψπρϊΐου ΟἸνιη- 
Ῥὶι5. Ατὐ]βίο]θ Βρβᾶκβ οὗ 1 δ8 1} ὈΥῪ 
1Π6 ΡιΙβιβίγαϊθ, ἃηΠα ἃ85 ἃ σγθαξ ψΌΓΚ 
ὙΠΟ, ἀρ θα Ὀ]Υ [0 [Π6 τιϑι8] ΡΟ]οΥ οἵ 
{γταηΐβ, στη ρ]ου θα δηα ᾿πηρονθυβῃ θα {Π|6 
ῬΘΟρΙθ, πκὸ {Π6 Ῥυγδιηβ, Οὐ {Π6 στρα 
ΨΌΓΚΕ οὗ Ροϊνογαῖθβ αὖ ϑαπιοβ. δῆ 
ΒΠΟΙ]α ποῖ σιθββ ἔγοπῈ {Π15, ΟΥ̓ [ΠΌΤ 
γννῃαῦ ΠΟΥ ἀἸ1465 βαγβ οὗ 1{, {Παὖ 10 τνὰβ 
8Δη ὉΠΗΠΙΒπδὰ Ὀυ]]ΠἸηρ ; τητιοἢ 1658 
ΒΠου]α τνα ΒΌΡΡοΟβθ {παΐ {Π6 ΡΙδἰβίγαϊ 

3. μᾶλλον] οπῃ. 1,..0.Ὀ. 

Ν » ,ὔ Ἷ2 ΄- ΄ ΄ 

τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια τῇ δωδεκάτῃ ποιεῖται 

4. λίμνῃ 1,..0. 

Πδα ΟἾΪΥ ἸδΙα [Π6 Τοτιπαἴ]οη5, ἀπ {Πδΐ 
{Π6 (6}1ὰ ννὰβ ἤτνϑύ τ] Ὁγ. ΑΙ οςτι8 
ἘΡΙΡᾶπθβ, ρους 174 ΥὙϑᾶγβ Ὀθίουθ 
( τιβῦ, ἃ8. 15 ἀββουίθα 1ῃ {Π6 ρᾶββαρθ οὗ 
ψπσαντιβ, ααοίθα Ὦγ (0]. [θα Κα Ἰῃ ΠΪ5 
δοοοιηῦ οὗ [Π6 ἴβιῦρ]θ. Αρϑίη, {Πεγρ 
15. ἃ Ρᾶββᾶρθ 12 ἴῃ6 ρζόβθ {γαστηθηΐ 
ΔΒΟΥΙ θα ἴο [1 το 5, πο 46- 
ΒΟΙΠ65. ἴΠ6. ΟἸνΙΏΡΙΔ ἢ ἰθΠ10]6 ἃ5. Πα] 
ΠηΙΒῃ θα, Ὀπῦ 85 50 πηροβίηρ ἴῃ [5 Ὀ]Δη, 
{Παΐ ὁ του ἤᾶνθ Ὀθθη ἃ πιοβί δα- 
τηϊΓΆ Ὁ] 6 τροσκ Παα 16 θη οοιημ]είθα. 
ΤῊΘ τϑὰ] 11 ο τ ἢτ8. τνὰ8 ἃ ΡῸΡ]] οἵ 
Αὐιβίου!θ ; θαΐ {Π6 ἔταρτηθηΐ βου θα ἴο 
Βῖτη 18. ἃ Τῆ6Τ6 Ρδῖοῃννοσκ τηδ66 πρ οὗ 
Θχίγαοίβ ΠΌΤ ΨὙΔΙΊΟΙΙΒ ΒΟΊΓΟΘΒ, 50 {παῖ 
10 οαηποῖ Ὀ6 φιοίοα τ] βαΐείγ. Απᾶ 
γν»ηαῦ 15 βαι οἵ ἴΠ6 ΟἸγτηρΙαΠ ἰθιηρ]8 
ΔΡΡθᾶγβ ἴο π|8 ἴο Ὀ6 Ὀοίζου βυϊθα το {Π6 
Ρουθ Ὀούνψεοη Απίοσοθπβ ΡΙΡΠΔΠ68 
δῃα Ηδατίαη, {Ππᾶπ ἴο {Π6 ἂσὲ οἵ ΑἸ]οχ- 
ὉΠ ΘΓ᾽ 5 ᾿πητη θα Ἰαΐθ Βιισ 6 5Β0Γ8.] 

4. ἐν Λίμναις) Λίμνῃ Ατ. Ὁ. Αὐ δίε- 
Ῥθδητιβ, 4], ΒΌΡΡΥΘΒΒΟ ΔΙΙΟΓΟΥῚΒ ΠΟΙΏΪΠΘ, 
Πὰς τοβροχιῦ, ΔΛίμναι τοργεθβεηΐαῖ. 1, 
Ἠο]βίθημιμη, ο δαααβ ποθ Ἐπιβίδιῃ. 
119. Αἰἴπεπθυπ ΧΙ. Ρ. 465. 6 Λι- 
μναίᾳ νὶὰθ Ῥο]γΌ. 494. Νοβίχυχῃ 111]. 
τού, 2. ΝΥ Α55. ομο]αβίθῃ, 4] [τη Π88 
ἴῃ ἃΙῸΘ ἔμπι5βθ ΒΟΥ], ΘΥΓΟΙῚΒ ΔΓρΡτΙ 
Μευχβ. 11. ἀ6. Ατμθη. Ατο. 4. εχ 60, 
απο Το 14685. ᾿ρ86 1ηΐο (6ΠΊρ]8, 
αας οχίτα γοθτη ϑγαηΐ, [θη] πὶ Βδο- 
ΟἿ] 1ἢ [“τηΠ15 πηθπηοταΐ. ὈΌΚΕΝ. 

5. ᾧ τὰ ἀρχαιότερα Διον.] ΨΊ146 ΡΔ]- 
τηο γ΄. ἴῃ τ. Αποῦ. Ρ. 618. εὐ (ὑαβαιθ. 1Π 
Αὐπθηδοπη 6, τς. ΠυΡρ5. Οὐοηΐ. απ 
ἴῃ ἢπης ἰοοτη πον 1615 βου θηΐ 
ϑοδΠσ, 1. 46 Εππηθπαᾶαί. “Γοιηρου. ρΡ.- 30. 
[λυϊβιη. 1. Ῥάγουρ. 15. 6] θη. δα Μασ. 
Ασαη46]]. ραρ'. 56. οα. Οχοπ. Ῥβε. [μερ. 
Ατῦ. ρᾶσ. 43. εἴ ϑ'ρδημεοιη. δα ἀυριμπηθηΐῦ. 
ΑΤΙΒΙΟΡ Πα π]5 ἤάπασ, θυ Καπ. 1)εῖπο- 
Βί6η65 (οοηῦ. ΝΝΘΕΟΓΆΤΩ, Ρ. 1371.) Βρθα 5 
οὗ {Π15 θη ρ] 6 Θχϑοῦν Ἰη [Π6. ΒᾶΠη6 (6. ΠΠ8, 
ἐν τῷ ἀρχαιοτάτῳ ἱερῷ τοῦ Διονύσου καὶ 
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ΑΥ̓ΠΕΝΒ. Δ. 6. 431. ΟἸγταρ. 87. 1. 
᾽ κ 3 κ “ Ἂν ΡΒ ἢ , " 
ἐν μηνὶ ᾿Ανθεστηριῶνι, ὥσπερ καὶ οἱ ἀπ᾿ ᾿Αθηναίων Ἴωνες 
», Ν “ 3 σ“ ᾿ Ν 5 « Ν ΄ 

6 τι καὶ νῦν νομίζουσιν. ἵδρυται δὲ καὶ ἄλλα ἱερὰ ταύτῃ 
᾽ “ 

ἡ ἀρχαία. 
Ψ,. ἢν ͵ ν᾿ Ψ ΧΝ δὲ ἌΝ - 

σκευασάντων ᾿Ἐννεακρούνῳ καλουμένῃ, τὸ δὲ πάλαι φανερῶν 

΄“ ΄ ΄-“ Ἅ “-“ Ἄ . 

καὶ τῇ κρήηνῃ τῇ νῦν μὲν τῶν τυράννων οὕτω 

“ “ ᾽ “ ΄ » ’ὔ » “-“ Ψ, ᾽ Χ 

τῶν πηγῶν οὐσῶν Καλλιρροῃ ὠνομασμένῃ, ἐκεῖνοι τε ἐγγὺς 5 
ΕΣ Ν ΄ Ε » “ Ν ΄- "“ » Ν -“ » Ἅ 

ουσῆ τα πλειστοὺ ἄξια εχρώῶντο, και νυν ετι ατΤὸο Του αρχαιου 

7 “ ΓΚ εν) Ε “ ε “ 7, ἐπ γ᾿ 

πρό τε γαμικῶν καὶ ἐς ἄλλα τῶν ἱερῶν νομίζεται τῷ ὕδατι 
“ Ν ΄ 

8 χρῆσθαι. παλαιὰν ταύτῃ “κατοίκησιν καλεῖται δὲ διὰ τὴν 
Ν. « ΕΣ ΄ ὔ -“ 

καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε 
Ε ἘΌΝ Ψ ἰώ 

ἐτι ὑπ ᾿Αθηναίων πολις. 
“σ΄ 3 3 ὦ ΝΥ ᾿ Ἂ ἣν » ’ ΕἸ Ἑ 

ΧΥῚ. τῇ τε οὖν ἐπὶ πολυ κατὰ τὴν χώραν αὐτονομῳ οἰκήσει 

τ. ἀναθεστεριῶνι Ὁ. καὶ οτη. Υ. 
οἵη. ρ. 
606}]. ΒΕΚΙ. νυ]ρὸ ἀρχαῖα ταύτῃ. 
κελευσάντων (.(.1.1,..0.Ρ". 
ν. λαμυρία. 
καλληρροηι Ἐ᾿. 
6. πλεῖστα Β.6. 
ψτΠ]ρῸ ταύτην. ΤΟΣ τὴν] ΟΠ. 9. 

ἁγιωτάτῳ, τῷ ἐν Λίμναις, ὙγὨ]ΟὮ ἰΘΤΉ 0 ]6. 
ἢ 8468, ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου ἀνοί- 
γεται, τῇ δωδεκάτῃ τοῦ ᾿Ανθεστηριῶνος 
μηνός. 'ΓΠΙΒ “Ἰηοῖθ δποϊθηΐ [οϑῦναὶ οὗ 
““ Βδοο ιιβ᾽᾿ ννὰ8 Ἑδ]θα {(Π6 [6 πϑθα, ἔγοτα 
Λήναιον, Δ} ΘΠΟΪΟΒΙΓΘ βἰυπαϊθα ἴῃ {Π6 
Ἰοννοϑῦ ρατῦ οἵ [Π6 οἷΐγ, νυ ῃ]οἢ ννὰβ 8η- 
ΟἸΘΗΠΥ ἃ β5ννϑηρ, ἐν Λίμναις. 10 ννᾶβ 
ΠΘἸΘὈγαΐθ ἃ [ῸΓ [ῃγθθ ἄαγβ, {πΠ6 ττίῃ, 
120, ἀπα 19} οἵ Απιμθβίθυϊοη, θαοὴ 
ἀαγ᾽8. ΘΕΓΘΠΊΟΠΪΘΒ ΠΑΡΙηρ ἃ ῬΑΓΓΟΙΜΪΑΓ 
ΠΔΓΠΘ ; {πΠ6 ἢτβί Πιθοίγια, {Π6 βεοοπα 
Χόες, δῃα {Π6 (Πἰτ Χύτροι. 6β: 468 
{6 [6 π6ρα, {Πθγ6 γε ὕννο οἴποὺ [δβ8ι1- 
να ]58 οἵ Βδοοῆιιβ, τὰ κατ᾽ ἀγροὺς, οΥ 1Π6 
““ ΤΌΓΑΙ] ἔρϑονα),᾽" οθ]οταίϊθα ἴῃ [6 
ΠΟΌΠΐΤΥ ἴον 5 ΔΠᾺ νἹ]αρθ8 οἵ Αὐἴοα ἴῃ 
{Π6 τποητἢῃ Ῥοβίάθοῃ ; (Π)οθπΊθοῦ πα 
δ απτιαγΥ :) δηα τὰ κατ᾽ ἄστυ, τὰ ἀστικὰ, 
ΟΥ τὰ μεγάλα Διονύσια, ο6]ΘὈταΐοα ἴῃ [Π6 
οἷν οὗ ΑἸΠθη8 ἴπ {Π6 τηοπίῃ Ε]ΆρΡΒΘΡο- 
Ἰοη, (Μάγοῃ ἀπὰ ΑΡυ1},}) αὖ νῃῖο ἢ {Π6 
σύθαῦ δηπια] αἰγαμηαίὶς οοπίθδὶ. ἴοοκ 
Ρίαςθ. ΕῸΪ [Ὁ]]67 Ἰπέουτηδίύϊοη [Π6 τϑ 6 
ΤῊΔΥ σΟηΒα] Ἀπ ΚΘἢ 8. ΘΧοο]]θηΐ οί 
ΟἹ [6 Διονύσια, ἴῃ [Π6 ““ΑἸποίαγ! πη 
“ Ἐπ Π δ] ΟΠ πλ᾽ ἢ Ἰπβογίθ αὐ τπΠ6 οπὰ 
οἵ τΠ6 βθοοῃα νο]ιπηθ οἵ ΑἸ ογ 8. Η6- 
ΒΥΘΠΪΒ,; ΟΥ, ἴ0 ΓΘΙΟΓ [0 ἃ ΨΨΟΓΚΚ ΤΉΟΓΘ 

5- οὐσῶν τῶν πηγῶν Ο. 
ὠνομασμένῃ ] καλουμένῃ 1,.0.Ὀ, 

8. ταύτῃ Δ.Β.Ε ΕΟ Ἢ Κος ἔρ. ΡορΡρο. (ἀ06}1. Βεκκ. Ο. οἱ 

ἀπ᾽] οτὰ. ,..Ο. 2. καὶ αηΐα νῦν 
ταύτῃ ἀρχαῖα Α.Β.Ο. ΒΟ. Η.Κ,.Ὸ.ΡΟΝ Ὁ .ς.α.6.Εν.ἢ. Ηδδοὶς. Ῥορρο. 

΄ 

4. κατασκευασάντων (.ἴ. κατασκευασθέντων 1. 
φανερῶν) λαμυρῶν Ἠοτηβίογπιιβ. Δα Ποπι. Μ. 

καλλιρόῃ Β.Ο.ΕΡΟΝ. καλλιρόῳ 1.. 
ἐκεῖνοι ΒΕΚΚ. να]ρὸ ἐκείνῃ. 

ὉΠΊΨΘΥΒΆΠΥ Δ Ο66551}}]6, ΠΘ ΠΙΔΥ͂ σοηΒαῈ 
{πᾶ νΘΥῪ τιβοῖα] νόο πιο, 1Πη6 “ ατθεκ 
“ΠΡ βαΐσο," Ἰαΐθιν ρα] :]5Πη6α αὐ (ὑαπη- 
Ῥυϊᾶρθ. [Ὁ τᾶν ποῦ 6 τι861655 ἴο οὔὈ- 
Β6ν6, ΨΏΘη Π]ΘηΠΟΠΪΠρ {Π6 πᾶτηθ οὗ 
ΒΌΠΉΚοη, {Ππᾶΐ {Π6 δυπιάθηΐ νν}}}] ΤΆΓΘΙΥ, 
1 δνοσγ, βπα Πἰπηβο]ῇ αἰϑαρροϊηΐθα, νΠ6 
Ὧθ σοῃβα]β Ππ6 νυϊπηρδ οὗ {Ππαᾶῦ τηοβὲ 
ΒΘΏΒ1016. ΒΟ ΠΟ]ατ, γΠΟΒ6. οσγθαΐ ἸθαΓΠ]ηρ' 
18 ΔΙνγαγ 5 ὑαγηθά ἴο δἀναηίαρθ ὈῪ ΒΒ 
ΒίΤΟΠρ 56η86. Πα {ῃ6 ᾿ν6] 1688 δηά 
ΟἸΘΆΓΠΘ58 οὗ ὨΪδ Ἰδηρτιαρθ. 

Ἴ. πρό τε γαμικῶν] Ασαδτη Βἴης ρμοίϊ- 
ἴδτη δ Ἰανδοτα παρύϊα]α νἹΓρΊ 1118 
ΠῸΡΘΠΕΡιι5, τοίοσε ΡΟ] χ, 1. 5. ο. 2. Πθ6 
ΠῸΡΘΠΠθι5 ἰαπύπτη ἃ [ἀοΐπ, βοα δὲ 
δηΐθ Πρίϊα8 του] ητθ 5. Ν 146 ΜΘΌΓΪΒΙΙ 
Οὐδγαπηϊσατη (ἀθηἸ Πιιη], ὁ. 14. Εἰγπιο- 
Ἰορίοὶ Αποίογθπη, οἱ Ἠδγροογαΐ. ᾿ῃ νΟΟ8 
λουτροφόρος. ΗυΡ5. Ααᾶ. δα]65. δὰ 
Ἡδγροοταῦ. ποα πιρίϊαβ. ᾿πίθυ ἱερὰ 
Ροπὶῦς ΨΠμπογά. 1ᾷ Ἰ]Ππβίταῦ. ΡΑΠΠ θη. 
ιββοσί. ΧΙ, ἀθ Ῥγεβί, δὲ ἴ[058. ᾿Νυτηΐβιη. 
Ρ. 292. θυ ΚΕΆ. 

8. καλεῖται ---- ἡ ἀκρόπολις ---- πόλις] 
(ΟΠΊΡΑΓΘ [Ὁ ἃ Θχδιηρ]θ οἵ {818 ῥγδο- 
Ὁ16 6; νι.22. δὲ ἡ 71: 

το. τῇ---αὐτονόμῳ οἰκήσει μετεῖχον] 
ΤῊ6 Βο ο]αϑί 68}18. {Π18 σοηβίγιι 10 Δ 
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“ “- » Ν ΄ ἡ ἈΓΡ 8λ 

μετεῖχον οἱ ᾿Αθηναῖοι, καὶ ἐπειδὴ ξυνῳκίσθησαν, διὰ τὸ ἔθος 
΄ ΄σ 7 ᾿ , ω ᾽ ΄ ἊΝ ΄ν “ 

ἐν τοῖς ἀγροῖς ὅμως οἱ πλείους τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν ὕστερον 
΄ τ - ΄ὕ , ΄ , ν ΕΣ ΧΖ 

μέχρι τοῦδε τοῦ πολέμου πανοικησίᾳ γενομενοίὶ τε καὶ οἰκη - 
᾽ . 4 ᾿. ΄ » ΄“- ,᾽ 

σαντες οὐ ῥᾳδίως τὰς μεταναστασεις ἐποιοῦντο, ἄλλως τε 
Ν Μ 5 Ν ΄ Ν Χ Ν ΝΝ Μ ὃ Ν 

5 καὶ ἄρτι ἀνειληῴοτες τὰς κατασκευὰς μετὰ τὰ Νίηϑδικα, 
5 ΄ ᾿ Ν “ Ψ ἀν ἢ ΄ 

ἐβαρύνοντο δὲ καὶ χαλεπῶς ἐφερον οἰκίας τε καταλιπόντες 
΄ Ἃ Ἁ Ἂς ϑ » σ΄ ΕῚ ἴω Ν Ν 3 ΄ 

καὶ ἱερὰ ἃ διὰ παντὸς ἣν αὑτοῖς ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἀρχαῖον 
ὥ ’ὔ Ἷς ’ “ ΄ δν » Ν 

πολιτείας πάτρια, δίαιταν τε μέλλοντες μεταβάλλειν καὶ οὐδὲν 

ΧΥΊΤΙ. ἐπειδή 
ὕ Ἃ ΄ Ἂ « σαι ὉΣΝ ΄ -“ 

ἄλλο ἢ πολιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων ἕκαστος. 

μετοικέων 

1. μετεῖχον Κα. οἱ] οἵη. ΝΟΝ. 2. τῶν ἀρχαίων Ἀ.Β.Ὲ.Ε.6.Η.1,..Ο ΡΥ. 
(0611. Β6κικ. τε ΘΟ] ΠΟ ΟΠ ΘΙῚ Ἰ1Π015 ΠΟ] 810 ΡΟΡΡο. (Ὁ. οὖ δθίθυὶ τῶν τε ἀρχαίων. 
3. πανοικεσίᾳ 6.4.6. οὐτὴ Ἴ Πποιηα Μ. 
(ἘΞ 8. οὐδὲ Β. 

ἀντίπτωσις, ὈΥ͂ ΜΜΒΙΟΠ {Π6 ἀαίϊνα οα86 15 
τπιϑο Ἰηβίθαα οὗ {πῸ σϑηϊνθ. ΜΠ] 
Ποννανοσ, αν. ατ. ὃ. 5259. Ο08. 2. 88}0- 
Ῥοβοβ ὑπαΐ τῆς χώρας, ΟΥ τῶν ἀγρῶν, 
Βῃουα θ6 ππηαεογβϑίοοα, απ {παΐ {Π6 
ἀαἴϊνε θχρυθββθβ, ποῦ {π6 οὈ]θοῖ βῃαγθάα, 
Ῥὰῦ [Π6 ΤΠ ΠΕ ἸῺ ὙνΠΊΘῇ 1 ννὰ8 5Πᾶγθα. 
Ιη {Ππ688 οᾶβ68 [Π6 ὉΠΆ]ΟρῪ οἵ ΔΠοΐΠΕΟΓ 
Ἰαηρσιτιαρθ ΒΘΘΙῚ8 ἴ0 τη6 ἴ0 Ὀ6 ΔΡΡΙ1640]8 : 
ἃΠα ἃ8. 8 ΟἸΓΒΘΙνΘΒ ΒᾺΥ, “10 ΡῬδγία Κα 
ἘΠ ὦ 65 ὙΕΙ 858“ ἴΟ. ρα λα Ὁ; 
ΑἰὉΠουρῚ [Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη. Ὧ6 1688. 1588], 
10 18 ποῦ ἹπηρΟββιθ!]6 {πᾶ “ΓΠον 1668 
τὴᾶν Πᾶν τυ θη μετεῖχον τῇ οἰκήσει, 
ἸηςθηἸηρσ Π6 νευν βᾶπηθ {Π]ηρ ἡνΠ]Οἢ 
Π8 νου] ΠΟΤ ΟΟΙΠΠΠΟΠΪΥ Πᾶνα οχ- 
Ῥγοββϑα ἢγ μετεῖχον τῆς οἰκήσεως. [ῬΟΡΡΟ 
10 ΒΒ ποῖθ οἢ {Π15 ραββᾶρθ, μι] 156 α 
ἴῃ 1854, αρίθπαβ {Π6 σοηβίγποιοη οὗ 
μετέχειν »»Ὁἢ ἃ ἀαὔϊν οαβθ Ὀν (ΠΟ ΙΠρ' 
ὕννο μαββᾶσθβ οἵ [1)ϑιηοβίμθπθθ, ὑνῇΘΓΘ 
κοινωνεῖν 18. 4580 π564. ΨΙΠ ἃ ἀαῖϊνο ; 
ἃ πα κοινωνεῖν ἈΠα μετέχειν, ἃ8. ἢ6 8645, 
ΔΓ ϑνοσ 8. 50 Β:Π|}|8Γ, [Παΐ νυν Παΐ 15 41}1οὸνν- 
ΔὈ]6 [Ὁ πα οὗ [Π6ΠῈ πηδύ 6 Δ]]οννϑα 
αἶ8ο ἴῸγ [Π6 οὐποσ.] 

6. καταλιπόντες---ἱερὰ---πάτρια] ΤὴΘ 
Το] ρΊΟΠ οὗ [Ππ6 ἀποϊθηΐ νου] τνὰβ δἰτηοβί 
ὉΠΠΙνΘΓΒΆΠΥ ἸΟ0Ὰ] : [πα΄ 15 10 βᾶγ, [Π6 
ὙΡΟΥΒΠΙΡ Ρογογιηθ αὖ οὴθ ρίαοθ οου]α 
ποῦ θ6 οἴδεγθα ἴῃ ἃποίῃο τιποὰΐ ῥτο- 
[ἈΠΔΙΊΟΙ ; [ῸΓ {π6 ροθ ΟΥΘ ΞΙΡΡΟΒΘα 
ἴο Πᾶνα {Π6]Γ Οὐνῃ ΠΟΙΏ65, ννΏΪΟ ἢ {ΠοΥῪ 
νου] ποῖ αυϊΐ, ἃπα ψνῇογθ ἃ]οηθ {Π6Ὺ 

9- ἀπολείπειν Ο(. ἀπολιπὼν (Ὁ. Εἰ.6. 
4. μεταστάσεις ῸΝΌΡΟΝ.ο. ἀναστάσεις 

ἕκαστος ] Οτη. Ρ΄. 

ὙγΘΓΘ Ὑ]ΠΠΠρ' (0 Τοοοῖνο [Π6 ῬΥΆγ ΓΒ ἀπά 
ΒΔΟΥΙΠΟΘΒ5. οἵ {Π6]ν νοίϑυϊθβ. Ἠθποθ {Π6 
[ΘἸΏΡ]85. γγῈ ΓΘ. ΒΟΠΊΘΕΤη68 θῖν βίαπαϊηρ, 
γγΠΘη ΡΟ]ΙΠ]|08] Γθᾶβοηθ ἱπαπορα τ[Π6 
αδβύσιιοιοη οἵ 811 [Π6 οὔποσ θυ] ηρ8 οὗ 
ἃ οἷν. Δ θη {π6 Ἀοπιδηβ τϑαπὶγθ [Π68 
(δι παρὶπίαπβ ἴ0 ἃραᾶπάοη (ὑδγίΠαρθ, 
Δη4] γριηονα ἴο ἃ στθαίοι αἸβίαποθ ἴτῸΠ 
[Π6 568, [Π6 [θη ]68 ψγετθ (0 ἢ6 1οἴὉ ππ- 
τουο 64, {ΠπΠαὶ [Π6 (ὑΥ ΠαρΊ ΠΙΔΠ 5 τηϊρῃϊ 
5811] 6. 4016 ἴο τνοῦβῃϊρ 1πΠ6 σοΐβ οὗ 
{Π6 1. [ΓΑΥΠΘΥΒ 1π [Π6 Ρ]αθθ ὑνῆθγθ 8]ῸΠ6 
{Π 6] ΟΥΒ ΠΡ σου] Ἰανν ΠΥ Ὀ6 οἢεγθά. 
(Δρρίδη, Ραηΐϊοα, ΠῚ. 89.) ὅο δεν 
{Π6 ἀδβίσιοθοη οὗ ΑἸΡα, [Π6 βδουιῆσοβ 
ἴο «πΡΙΓΟΥ [0] Δ 118. 511] σοη ππιθα ἴο θ6 
οἴδγθα οἡ 1Π6 ἴοΡ οὗ {πὸ ΑἸΌδη πποιιηΐ : 
ΔΠΠ θη 1ζ νγὰβ ῬΓΟρΡΟβθα ἴο τϑηονΘ 
ἔτοτη Βοῖηθ ἴο ΝἾΕΘΙΙ, αἰζου [Π6 ᾿Ἰπναβίο 
οἵ τπΠ6 (ἀδι]5, 1 νγὰβ πἀσρϑ Ὀγ {Π6 ορ- 
ῬΟΒΕΓΒ οἵ [Π6 τηθᾶβιιγθ, {παῤ Δ 611 νου] 
Ὀ6 ἴοο αἰδβίαηξ το 8]]ονν οἵ [Π6 στϑρτ δῦ 
Ῥϑυξογτηδποα οἵ {Π| Βδου]ῆοθβ το « πΡΊΓΟΓ 
(ὐδρι ΓΟ] ππι8, νυν] σου] ον Ὀ6 ροτ- 
Γογτηθα 1ῃ ΠΪ5. Οὐ π΄ ἔθιηρ]6 οἡ {π6 (ὐαρὶ- 
ΤΟ] 1η6 Π11]. ᾿ΓΠ]5 ππηῖνουβαὶ ποί]οη οἵ 1Π6 
Ἰοσ] ν οὗ ΤΘ]ΙΡΊΟΙΙΒ. ὑνΟΥΒ ΠΡ ΒΠθιν8. τι8 
ον το ψγ ᾿ᾶνθ ρϑϊηθα Ὀν (Π6 
αἀθοϊαγαύίοη οἵ (Ἰ τιβῦ, (ΟΠ ἵν. 21. 22. 
24.) ψθο σοπίδι θα ἃ ΡΥΠΟΙρ]6. 80 
πον, ΔΠΠ] γϑῦ 80. ΘΕΒΘΏΓ18] (0 {Π6 ΡΥ 
οἵ οἵ νῖθννβ ΘΟμοογηϊηρ ἴΠ6 αἰνὶπθ 
Ππαίαγο. 
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ΤῊΪ5. ἸὩΠπιχ οὗἉἨ ᾿πΠ 80 ]- 

τα 15 18 Δοοοιητηοας ρα 

ἴῃ {πΠ6 οἷΐν, ἃ πα ἃ[0Γ- 

Αγ 5 ΟἹ {Π6 ΟΠ 5 ναΐβ 

τη ἴῃ ῬΊτδοαβ, εὖ νυ ἢ 

ΑἸ οαν ἃπᾶ ἱποοη- 

ὙΘΏΪΘΏΕΙΥ. 

΄ Ν ᾿ 

γιου και ει Τι 

3 ᾽ » ἊΝ Ψἤ 3 [4 Ἅ 

τε αφίκοντο ἐς τὸ ἄστυ, ολίγοις μέν τισιν 
ε ΄“ Π ΄ Ν Ἂν, ΤᾺ Ἂν ΕΝ 

ὑπῆρχον οἰκήσεις καὶ παρὰ φίλων τινὰς ἢ 
᾿ , Ἃ - Ν Ν Ψ᾿ " 

οἰκείων καταφυγὴ, οἱ δὲ πολλοὶ τὰ τε ἔρημα 
“ ,, ͵ Ν ἈΤᾺ εν ἣν Ὁ ὕ.8 ΄ 

τῆς πόλεως ᾧκησαν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἡρῷα 
΄ Ν -“ » ΄ Ν .Ν 3 

πάντα πλὴν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Ὡλευσι- 

ἄλλο βεβαίως κλῃστὸν ἢν" τό τε Πελασγικὸν. 
,ὔ Ν ἘῸΝ δ » ΄ δ Ἂ Ὁ » , ΟΥ Ν 

καλούμενον τὸ ὕπο τὴν ἀκροπολιν, ὃ καὶ ἐπάρατον τε ἣν μὴ 

1. τε ΑΒΙΕΡΗ..« α.ἢρ.}.1. Ῥορρο. 6611. ΒΕΚΙς. 
ἢ] οἵη. 8. 

4. οἴκησαν Ο. 
2. φίλους Υ. τινων ἴ. 
ἐρῆμα Βεκκ. 41] [ἃ ΒΘΠΊΡΘΓ. 
γικὸν ὦ. πελαγικὸν σ΄. 

6. τὸ Πελασγικὸν τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρό- 
πολιν] 115. ννὰ8 ἃ βρᾶᾷςβ οἵ ρτοιιπά 
Ῥδῖοιν ὑπ Ῥεϊαβοὶς νυν }}], αὖ {π6 ἴοοΐ οὗ 
[Π6 το κβ οα ἴΠ6 πουΐπουπ 5146 οἵ {Π8 
ΔΟΓΟΡΟΪ8. ὅ866 [6 κθ᾽ 8 ΤΟρορτδρῆν οἵ 
Αἰμθηβ, Ρ. 284- (ο]. [,βαἰκθ ΒΌΡΡΟΒββϑδ 
τῃαὶ {[Π6 ἐννεάπυλον τὸ Πελασγικὸν 
ΒΡΟΙοη. οὗ Ὦγ (Ἰάϊπαβ (ποθ Ὀν 
ΘυἋα8. ἴῃ ἄπεδα) ννὰβ8 ἃ βϑιισοοββίοη οὗ 
σαίθβ αὖ αἰ γθηΐ Ἰηΐουν]5 οα {Π6 νὶπα- 
ἴῃ ἀβοθηῦ ἴο {π6 Ῥτοργία. [{ {ῃθῃ 
[Π6 [ΟΡ ΠοαΙΟη8Β. τοῦθ οατϊθα απο 
ἄοννῃ ἰπΐο [Π6 ρ]αϊῃ, ἃ οθυίαϊη αἰβίδηοθ 
ἔτοπι ΤΠθτ πηϊσ ἢ πᾶν θθθη Κορί οἰθὰῦ 
[τοπὶ Ποιιβ68, Δα ρα πΠΉ6Υ ἃ ΤΕ]ΙΡΊΟΙΙΒ 
ΒΔΠΟΙΟΗ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΥ {παῦῷ ἃ Ὀαβὶθριηρ' 
ΘΠΘΙΩΥ͂ τηϊσῃῦ ποῦ σοηνοῦύ {Π686 Ὀ0)1α- 
ἴηρ8 [0 8. ΟἿ ΡΌΓΡΟΒΘΒ ἴῃ αὐδοκὶηρ' 
[Π6 οἰΐα 6]. Απα [ῷῸΓ {Π18 νΘΥν Υθάβοῃ, 
πη [Π6 τϑοθηΐ βῖθρθ οἵ Δίῃθηβ, Θγββθιβ 
ἴ[η6 ατθοὶς ρθηῆθγαὶ ννουα ηού δἱϊοιν οὗ 
1Π6 το] αἸηρ οἵ [Π6 Ποῖιβθ8. νυ Ὦ10}} Πδα 
Ῥθθὴ ἃθϑίσουθα οὐ ἴπ6 που οἵ [Π6 
ΑΟΤΟΡΟΙ5, Ὀθοαθθ πον νου ΟΠΪΥ͂ 
[ἀοΠΠΠταΐθ {Π6 ΟΡΘγα ΓΟ η5 οἵ ἴΠ6 ΘΠΘΙΩΥ 
ἀραϊηβδέ {Π6 οἰζα 6]. “Π Ῥο]αβριοιιμη 
ἀοτῖνθα 105 Πδῖηθ [τῸπ] ἃ {106 οἵ {Π6 
θα ] θδῦ Κῆοννη ΠΑ απῖβ. οἵ ἀτθθορ, 
ψγη0, Ὀοῖηρ ΘΧρο θα το Βωροῦα ὈγῪ 
16 Βωοίϊαηβ, πηϊσταίοα τὸ ΑἴΠ6η8, πα 
ὙΡΘΓΘ {Ποτ τϑοοῖνθα ἰηΐο ὕὉἢ6 ᾿ΠΙΘΙΊΟΥ 
σομ ΠΟ οἵ 50] ΓΠΘ 5, ΟΥ̓ σύνοικοι, 
(Ηετοὰ. 11. ρα, 2.) ἀηα διηρ]ουρα ἴῃ ἰὰ- 
ῬΟΌΓ ; ἴῃ ν ΒΙΟΝ οὰρδοὶῦν τΠον 1110 1ῃ6 
οἰάθοῦ. ΤΟΥ ΠΟαΌΟη5. οἵ τπΠ6 ΛΟΤΟΡΟΪΙ8. 
Υ ]5ὲ. 50. θιηρὶουθῆ, {Ποῖ ἀνθ]! ηρ8 
τσ πᾶν Ὀθθη δἰζπαῖθα ᾿πηπηθ ]α 6 ]ν 
απόθν [Π6 που θυ δι6. οἵ {Π6 οἰΐδα6), 
18. 16. Αἰπθπίαη8. {Ππϑιηβοῖνοβ οσοιρθα 

(Ια. εὐ σΘοίοτὶ δέ. 
τε] οἵη. Κ .1. 

πελαρ- 

3. καταφυγαὶ 1. 
6. κληστὸν ο. 

{πΠ6 Ρ]αῖη οἢ {Π6 βοιιξῃογη 5146: (866 
ΟΠΔΡ. Τ5. 4.) 8ἅπα {π|ι5 Π6η {ΠΥ πνῈ 8 
ἤπΑ ΠΥ Ἔχ θα ἔγοτῃ Αὐοα, {Π6 1. ΤΟΥΤΊΘΓ 
ΑΟΔΓΓΟΙ ἴῃ {Π6 οἷζν τηὶσης Πᾶνα Ὀθθη 
τ ραγ θα] ἃ8 ἀΠοΐθαῃ δηα δοουγβοα ; ἀπά 
ἃ ῬΓΔΟΙΙΟΘ. 1ῃ {Π]18, 8ἃ5. ἴῃ ΤΊΔῊΥ ΟΥΠΘΙ 
Ἰμβίδῃοθβ, τηϊρῦ ἤᾶνθ ΟΥἹΡῚπαῖθα Ἰῃ 
[6 6]ηρ;, Πα] αἰθυνναυ 5. παν Ὀθεπ σοη- 
{ἰπτιοα [τΟτ] ἃ τηϊχύαγο οἵ ἔβε!ησ ἀπα 
ῬΟΙΠΙΟἃ] Ἔχ ρθάϊθπου. ΕῸΓΣ [Π6 σϑϑι θηοβ 
οἵ 1Π6 Ρε]δβρίαηβ ἴῃ ΑἰΠσα 88. δὴ ἴη- 
ΓΙΟΥ͂ ῬΘΟΡΙΘ αἴξονῦ {π6 Ἰηναβίοη οἵ [8 
Ηε]]θηϊδηβ, 5866 Πεγοαοίΐιβ, [. Ρ7, 2, 3. 
ΠῚ ΡῚ, 2. ΝΙ. το... Βὰ Ππούλοῦ ὑπὲρ 
γΡΘΓΘ 8 πη] πιο] τοι παηΐ οἵ ὑπ6 οἱ 
Ῥρὶαβρίδηβ, ψῆο δα ΠρνΟΥ πιϊσταῖθα 
ἔγοπη [ΠΏ 617 ΘΟ ΠΕΓΥ, ΟΥ ἃ {Ὑ1})}6 Οὗ {Π6 βδτη8 
βίοοϊς γνῆο σᾶτηθ ἰο Αἰἴίοα [τόσ οροίϊα 
ΟΥ ΒΟ0ΠῚΘ ΟἾΠΘΙ ΠΆΓΟΙ, δοοουϊηυ 0 
ΘΟΓΆΟἾΒ. δοοοιηΐ, αἰΐουῦ 1Π6 οἱὰ Ῥοϊαβ- 
οἴδηβ οἵ Αἴθθηβ μα Ὀθοουηθ Ηο]]θηϊ χοᾶ 
Ὀγ Ἰοηρ ᾿πθυσοῦγβθ ἢ {Ποῖν Η Θ]]θ δ ῃ 
ΘΟΠΑΘΙΌΥΒ, Πα τνογα τϑοθῖνϑα ἃ8 σύνοι- 
κοι, ῬΆΓΕΥ ΔοσογαΙηρ' ἴο [Π868 ΘὍΠΟΓΙΓΙ 
ΡΟΙΙον οἵ Αἴθηβ, ἀπ ραυῦ]ν ἔγοιῃ {ἢ 6] 
5Κ}}} τῇ θυ] Πἀηρ,, νυν 1 ἢ ἀρΡΡΘᾶνΒ ἴο πᾶνθ 
σΠαγαοίουϊζοὰ π6 Ῥεὶαβρίαη τὰρθ ; [Π]15 
18. ἃ απθϑύϊοη νυν ἢ ]ο ἢ οαπηοῦ Ὀ86 ἀοοϊ δα 
ψΊἢ οογίαϊηΐν ; ΔΓ ΠουρῚ {πὸ νου 8. οἵ 
Ηδεοτοάοιίιιβ, σύνοικοι ἐγένοντο, τηαϊτα [Π8 
Ἰαῦιο . ΒΡ ΟΒΙ ΟΠ. τηογθ ΡΙΌΡ40]6. Κὗθ8 
δίδου, ΤᾺΣ 2.5; 

Πελασγικὸν] Μια. Ποδγοῖ. ν. Πε- 
λαργικοὶ, οὐ ὅΠΠ0]. ἴῃ Γμιοϊαπππη, ϑὕγα- 
ὈΟΠΘΠῚ, Ρ. 221. ὅσῃ]. Αὐιβίορ. ᾽Ορν. 
852. ΝΥ Α55. [ἡ Αὐβίορἢ. οἵ ὅ'.ῃο!. 1. ἃ. 
εβῇ Πελαργικὸν, ὧὯΘ. 40 οἰϊαπι τηοπροῖ 
ΞΟΠ0]. [λιοῖαπ. Βιβάσοιβ ρᾶσ, 210. 
θυκπκ. 
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ΓΝ τ 7ὔ ἊΝ - , » ,ὕ ͵ 

οἰκεῖν καὶ τι καὶ [{υθικοῦ μαντείου ἀκροτελεύτιον τοιόνδε 
"ἢ Δ « 

διεκώλνε, λέγον ὡς 

τὸ Πελασγικὸν ἀργὸν ἄμεινον, Ἂ 

ὖ πὸ τῆ μα ἀνάγκης ἐξῳκήθη. καί δοκεῖ 2 ὁμως ὑπὸ τῆς παραχρῆμα ἀναγκὴς ἐξῳκηθη. ἱ μοι δοκεῖ 
΄ 3 ͵ὕ “ “δΟ 7 ΝΥ 

5τὸ μαντεῖον τοὐναντίον ξυμβῆναι ἢ προσεδέχοντο' οὐ γὰρ 
Ν Ν ΄ ΡῚ 7 - Ν 7 ΄- “ 

διὰ τὴν παράνομον ἐνοίκησιν αἱ ξυμφοραὶ γενέσθαι τῇ πόλει, 
3 Ν Χ Χ ΄ Ἐσ - , “ ΓΆΡ ὁ ΟΣ » » 

ἀλλὰ διὰ τὸν πόλεμον ἡ ἀνάγκη τῆς οἰκήσεως, ὃν οὐκ ὀνο- 
΄ Ν ω , Ἂ 3. δ Ἄξοτε - Χ ΓΌΩΝ 

μάζον τὸ μαντεῖον προήδει μὴ ἐπ᾿ ἀγαθῷ ποτὲ αὐτὸ κατοι- 
’ ΄, Ἁ » - ΄ ω 

κισθησομενον. κατεσκευάσαντο δὲ καὶ ἐν τοῖς πύργοις τῶν 3 
΄- Ν Ν « ΄ 7ὔ Ε ὔ , 3: ων 5 ΄ὔ 

τοτειχῶν πολλοὶ καὶ ὡς ἕκαστος που ἐδύνατο οὐ γὰρ ἐχώρησε 
, ἊΝ « ΄ 5 σ ἊΝ ’΄ Ἀ 

ξυνελθόντας αὐτοὺς ἡ πόλις, ἀλλ᾽ ὕστερον δὴ τά τε μακρὰ 
, Υ ΄ Ν “- “- Ν ΄ 

τειχὴ ῳκησαν κατανειμάμενοι καὶ τοῦ [Περαιῶς τὰ πολλα. 
“ Ν Ν “ εἶ Ν Γ “ Ψ 

ἅμα δὲ καὶ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἥπτοντο, ξυμμάχους τεά 

χγεί καὶ τῇ [Πελοποννήσῳ ἑκατὸν νεῶν ἐπίπλουν ἐξα ἀγείροντες καὶ τῇ ἤσῳ εκα νεῶν ἐπίπλουν ρ- 
7 Χ ΄ ΄“ 3 

τρτύοντες. καὶ οἱ μὲν ἐν τούτῳ παρασκευῆς ἦσαν. 5 
« Χ Ν ΄“ ’ “Χ 

ΧΥΠΙ. Ὁ δὲ στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προϊὼν 
΄ ΄- » ᾽ ΄ ΄- - Ε 

ἀφίκετο τῆς ᾿Αττικῆς ἐς Οἰνόην πρῶτον, ἧπερ ἔμελλον 

4. ἐξῳκίσθη Ἐ.ἴ. 
προσεδέχετο Κ.1. 

ἄργος ΕΒ, 
ἢ] ἡ 4.8. 

1. διεκώλυε τοιόνδε 6. 8. πελαργικὸν Ο. 
5. τοὐναντίον) οτη. ἢ. ἀηΐθ μαντεῖον ροΠΪΐ 1. 
6. οἴκησιν ἃ.Κις. ἢ, ἡ. ὃν] ὃ (ΒΟ ΒΕ ἢ. ὠνόμαζον Ο.Ε..Ε, 8. ποτὲ] 
ΟΠ]. 6. αὐτῷ Ο.Β.Ε' 1ο. ἐδύναντο 6. 12. ᾧκισαν ὦ. πειραιέως (.6.1. 
12. τὸν] οτη. 1,.0.". 14. ἐγείροντες 1.1,..0.}.6. τύ. στρατηγὸς ἃ. 17. τὸ 
πρῶτον Ϊ,. 

1. ἀκροτελεύτιον] Αρτι. ϑτι1445. ΟἸσοΓΟ 
δα Ατὰς. Μ΄. ““ δἴβὶ 6] Πατη ἀκροτελεύτιον 
““ Παβθϑὺ 11 ἐπ θρὶβίο]α.᾽" [απ ααΐ οἰϊατη 
ῬΟΙ]]υχ, 11. τόι. ΝΥ Α55. 

9. κατεσκευάσαντο] ϑε[[16, ἀπιᾶγ- 
““ [ργρα, ΟΥ̓ἈΘΒίαθΠΒΠΘα {Ποπηβοῖνοβ. 
Οὐμηραγο {Π6 ποΐθ οἡ ἴ. 1ο, 2. Κατα- 
σκευάζεσθαι 156 ἴΠπθ οχαοῖ ορροβίίθ οὗ 
ἀνασκευάζεσθαι, ἵ. τ8, 3. (ὐοηράΓα 
ΘΟΠ ΠΟΘΙ ΔοΥ 8. Ποΐθ οη. ΧοΠΟΡΗ. ΑΠΑΆθδ8. 
1Π|. 2, 24. ἃπ Χεοποόρποη ἠδ  εοιρα]1- 
Ῥαβ, ΓΝ. 11. κατασκευαζώμεθα ἐν αὐτοῖς, 
1. 6. ἐν τοῖς ἀργυρίοις. 

17. ἐς Οἰνόην] ΑἸίογτὰ ογαΐ Οἰνόη δᾶ 
Μαγδίποηθηη: αἵ 111ὰ, ητιο δα Ε]ΘαΙΠΘΓαΒ, 
πη ΘΟΠ ἤΠἰϊ5 Βοοοῖίδο, ῃϊς Ἰοοὶ τη Θ ΠΟΥ ΔΓ 
ἃ ΤἬΘοΥ 146, τὖῷ ἐοδίατιιν Ηδτγροοτγαΐ. ἴῃ 
νοοθ Οἰνόη. Ηυ05. Οἰνόη δῆμος τῆς 
Ἱπποθοωντίδος, πρὸς ᾿Ελευθέραις. Ηατ- 

ΤΗΓΟΥΡΙΡΌΕΞ, ΟΙ,. 1. 

Ροογαῖ. νἱα. Ἠδβυομ. ἴῃ Οἰναῖοι τὴν 
χαράδραν, εὖ διυιϊΙάαη. Ηετοά. Υ'. 74, 2. 
ῬΟΙΊπσοιη, ΨἼ1Π1. 9. Ῥαιβαη. Τϑιπμ βίῃ. 
οοπίγα “ΠἼτηοοτ. Ρ]αΐαγο. (Ἶτη. Ρ. 425. 
Ἐυβίαιῃ. 1]. β΄. 297. Ρ]αΐοη. Ρτοίΐαρ'. 
Ῥ. 217. Μδποχ. 521. [λιοῖατι. Ἰσδγοιη. 
ΙΔῦαη. [6]. 451. ΝΥΑβϑ. [Ὁ 1β βαβῆ- 
ΟἸΘΠΕΥ ΟἸθασ {παΐ (ποθ τνὰβ δἰ παρα 
ΒΟΙΊΘΥΏΘΓΘ ΟΥ̓ ΟΥΠΟΙ ἴῃ [Π6 ρᾶᾷ885 ΠΟΙ 
0811. 4 ϑαταπῆα ῬΡοίαμηοὶ, (“"Εοτίυ 
““ Ἀϊνογβ,᾽" θδοαιβθ [Π6 τοδὶ σοΟΠ ἸΠτ18}}Υ 
ΟΥΌΞΒΕΒ ΔΠ4 ΓΕΟΙΌΒΒΘΒ {Π6 βίγθασῃ, ννΒ] ἢ 
15 {πΠ6ὸ ΕἸθαβι πίη Οὐδρ ἢ ββιιβ ;) ΓΠγοιρ 
ὙΠΟ στη85 [Π6 τηδΐη τοδα ἔγοιη “6065 
ἴο ΑΙΠθπ8. Βεΐ ννῆθίμου 105 βὶῦθ 5Βῃοι α 
θὲ ἤχϑρα αἱ αυρῇῃίο (ὑδβίτο, αὐ τ1Π6 ἢθαῇ 
οἵ {Π6 ρᾶβ88, ᾿ιβὲ ππάθὺ ΕἸ ΦΟΤΟῊ : ΟΥ̓ 
ἤνα τηῖϊθ8 Ἰοννοῦ ἥοννῃ, αὖ Β]ΔΟΠΪ ΟΥ 
ΨΊΔΟΝΙ, γΠογα {ΠπῸ να] ον Ορθη8. ΠΡΟ 

ΤΝ 
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- Υ ΄ , νΝ 

2 ΤῊ ἐσβαλεῖν. καὶ ὡς ἐκαθέζοντο, προσβολὰς 
ΘΟΙΏΙΏΊΘΠΟΘ ὑπο Ὶ ἴηνῶ- 

ῬΘΙΟΡΟΠΠΘβιδ Π5 

’ὔ -“ ἣ , 

παρεσκευάζοντο τῳ τείχει ποιησόμενοι μῆχα- βῖοῃ, 84 ἂν βίθρθ ἰὸ 

{Π6 ὈΟΓΩΘΥ ἴογίγοββ οὗ - Δ , τ Χ ἀοΣ 3 
α ἀΐποο, πῆρ ἅτ. γ615 τε καὶ ἄλλῳ τροπῷ" ἢ γὰρ Οἰνοη οὖσα 

"ον ΥἹ » “ ΕῚ “΄ἅ Ν ΄, » ,ᾳ 

ἀδιμὰς Ραγροβοῖν Ἰὰς ἐμ μεθορίοις τῆς Αττικῆς καὶ Βοιωτίας ἐτετεί- 
ΒΌΓΒ [Ὁ ΒΟῚΠ6 {ἶπη6, ἴῃ ε ᾿Σ “ ἫΝ ᾿ Ξ ἐς 

ἅμ Βορὸ τπαν ὑπὸ Α- χίστο, καὶ αὐτῷ φρουρίῳ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐχρῶντο 5 
{πθηΐδη5 γο]ὰ γοῦ ΒΘ. ᾿ς; , ἣν ́ ΄ 53 

8. τοτειθοά Ἰηὶο οοαρ. ΟἿΤΟΤΕ πόλεμος καταλαβοι. τὰς τε οὖν προσ- 
8 Π0Θ 1} ἐπ 6 ἀρ π Π65 

οὗ 1,δοράφιπομ, Μ]ἢ- 

οὐνξ {ῃ 68. προρββιίν οἵ ἃπ 

Ν 7 “ ΄, 

βολὰς εὐτρεπίζοντο καὶ ἄλλως ἐνδιέτριψαν 
“ ,.: ᾽ ᾿ς ΕΣ ᾿ 

χρόνον περὶ αὐτήν. αἰτίαν τε οὐκ ἐλαχίστην 
δούια]} ἱπναβίοη οἵ ὑΠ6ῚΣ ͵ Δ). ΄ “ 

ἀδετίίοσν. ᾿Αρχίδαμος ἔλαβεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, δοκῶν καὶ ἐν 
΄ “-“ ΄- ,ὔ Ν 53 Ἀ “ . 

τῇ ξυναγωγῇ τοῦ πολέμου μαλακὸς εἶναι καὶ τοῖς ᾿Αθη-το 
᾿ 3 Ζ ᾿ » “ ’ δεῖς 5» 

ναΐοις ἐπιτήδειός, οὐ παραινῶν προθύμως πολεμεῖν" ἐπειδὴ 
Ψ: «ς Ἂν σ΄ Ἴ » ΩΣ 05, ΄- ᾽ ΧΝ 

τε ξυνελέγετο ὁ στρατὸς, ἥ τε ἐν τῷ ἰσθμῷ ἐπιμονὴ γενο- 
΄ ον Ἂν Ἂ ΕΝ ΄ - ΄ , 

μένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πορείαν ἡ σχολαιότης διεβαλεν 
Ε Ἅ" κᾺς λ δὲ «ε 5 “ Οἱ ΄ 3 ΄ . Ν ἾΑΘ 

βαύτον, μάλιστα δὲ ἡ ἐν τῇ Οἰνοῃ ἐπίσχεσις. οἱ γὰρ η- 
΄ » , » ΄-“ , ,ὔ Ν » (4 - 

ναῖοι ἐσεκομίζοντο ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, καὶ ἐδόκουν οἱ Πελο- 
ἐ ἐ ἐ 

2. τείῖχηι Ἐ. ποιησάμενοι μηχανὰς 1,..Ο0.Ρ. 4. καὶ Βοιωτίας] οπη. 1. 7. εὐ- 
τρεπίζοντο (ὐ. Ῥορρο. (0611. να]σο, Βεκι. Ηδδοῖκ. ηὐτρεπίζοντο. Οοπῖ. Ῥορροῃ. 
ῬτοΙΘρΌμΩ. ἰ. Ρ. 227. οἵ Βαζπιάηη. τ. (τ. ὃ. 86. 2. 

12. τε] οἵη. Ρ. 
διέβαλλεν Κα.Θ. 

τὰ ἐν Β.».ἢ. 
κατὰ] οἵη. 1,.0.". 

[Π6 Ρ]αίη οἵ ΕἸ]θιιβὶβ, 16 15. ποῦ Ῥοββὶῦ]θ 
το ἀδίθγτηϊηθ. Π τοδα Ὀγ ν πῖο ἢ Αὐοὶ- 
ἀδπηι8 δανδησθα ἴτοιη ἴΠ6 ᾿βίμπηιΒ 
νοῦ] ῬΓΟΌΔΌΙΥ Ρᾶ98 ὈΥ [26 τηοάθτῃ 
ψΠΠασο οἵ Οὐπάοιυγα, νυ ]Ο ἢ 15 [Π6 Ἰ1η6 
οὗ 1ῃ6 τπηοάδτη τοδα ἔτοτη Οὐὐτὶπίἢ ἀπα 
Μεράᾶγα; δῃα {Πθη Ὀτίηρ Ὠϊπη ἰηΐο {Π6 
νΆ]ον οὗ ϑδαγαηα Ῥοίΐδιηοὶ, ἀθοιξ Πα] 
γγὰΥ Ὀεοῦννθοη ἀυνρῃΐο (ὑαβίτο αηα ΒΊδοῆὶ. 
ΤῈ ΒΙΔΟΩΙ νοτο (ηοο, {πθη {ΠῸ βῖθρο οὗ 
[Π6. Ρ]ασθ νου] θ6 ἃ παΐιγαὶ ορογαίίοῃ, 
ἃ8. 1 Ἰὰγ ἴῃ {Π6 αἰγθοῖ Ἰη6. Ὀγ γνΏ ἢ ἢ 
Τηδύ ΘηΓο 06. ᾿]αϊη οοπηΐτν οὗ Ατϊοα. 
ΠῚ οἡ {π6 οὐμον παηὰ ανρῃΐο (ὐαβίτο 
6 γ6 (ποθ, 501] τ[ῃ6 ἱπιρογίαποθ οὗ 
ΟἸθαυιηρ 1Π6 αἰτγθοῦ σοπητητιπ]οαίίοη νἹ ἢ 
Βωροῦϊα τηϊρθῦ ᾿πάτιοθ πὰ (0 πγ ἀϑ] 6 
ὕννο ΟΥ ΤΏ γ66. τη 1168 οὐ οὗ ΠΪ8. τνᾶν, ἴῃ 
{Π6 Βορβ οὗ ἑακίηρ 1π6. ραθθ. ΤΠ οχ- 
Ργθββίοη οἵ 'ΓΠιιον 1465, ἐν μεθορίοις τῆς 
᾿Αττικῆς καὶ Βοιωτίας, ἀπ {Π6 τννογ8. οἵ 
Ηεγοάοίαβ, Ν'΄. 74, 2. Οἰνόην καὶ" Ὑσιὰς, 
δήμους τοὺς ἐσχάτους τῆς ᾿Αττικῆς, 566 ΠῚ 

ἐπιμονῆι γενομένηι Εἰ. 
8. δὲ ΟΠ ΘΙη δ οἱ Καὶ 

18. καὶ] ομχ. Ο.6. 
14. ἡ οἵη. Υ. 

ἴο Ὀ6 ἴῃ ἔανοιγ οὗ {Π6 ο]αϊπηβ οἵ ἀνρῃϊο 
(ὑαϑίτο : ψν]}}]6. {π6 [χοῦ τηθηςοηθα ὈῪ 
ῬΠαογα!αο85, ΝΠ). οϑ, 2. {παΐ ἃ ραγίγυ οὗ 
1Π6 ραυυίβοη οἵ [)6οο]θα, νἤθη γθίπιγπηρ’ 
Βομη8 ἴο (οΥ πῃ, βαβίδι πο βοιὴθ 1088 
ἔτῸΠὶ {Π6 ραν βου οἵ (ποθ, ἰ8 πιοβὲ 
ΠδύαΓΑΠ]Υ ἈΡΡΙΟΑ 016 ἴο ΒΙΔΟΙΙ ; ὉΠΟΘΥ 
ἴΠ6 νθῦν νν}}8. οἵ ον [Π6 ΡῬβ]οροη- 
ΠΘΒΙΔΠ5 [τΌχὴ [)6οοΪθὰ τητιϑύ ἤν ρΡαββθ, 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο ἃΥτῖν δ {π6 {πγηϊηρ᾽ ΟἹ το 
Μοραᾶσα ἂμ Οὐνηῖῃ. Ὀγ τῃ6 τηοάθγῃ 
ΨΊΠασο οἵ (ὐπάοιχα. ΑΒ ἴῸΓ Δα ΠΟΥ 168, 
δὲν ὟΥ, (16}} 1πΟ]1η685 ἰὴ ἴανοι οἵ αγρῃΐο 
(ὑπβίτο, νυ ῃ}]8 'σιιβθ ἴῃ Ὦ18 ΠᾺΡ Ρ]α668 
Εὔμοδ αὖ ΒΙΔΟἨΙ. 

8. χρόνον] ΠοτηοΓ. Οἀἁ. δ΄. 590. Σὺ δέ 
με χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐρύκεις, εἰ Οα. ζ΄. 295. 
Ἔνθα καθεζόμενος μεῖναι χρόνον. ἴῃ 
αυῖθι5 ἀθοβὶ ἐπί. Π. β΄. 290. Καὶ μείνατ᾽ 
ἐπὶ χρόνον. Ἰίδαιιθ. ΠῸΠ Δάβθηίοῦ δθ- 
Ρθδηο (οπηϊ θη πος χρόνον, ΗΪΒῚ δα- 
ἀαΐαν πολύν νΕ] τινά). θυ ΚΑ. 
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Ἁ 5 , ΝΟ ἣν ΄ ’, »ὕ »» 

ποννήσιοι ἐπελθόντες ἂν διὰ τάχους πάντα ἔτι ἔξω κατα- 
“ Ἁ Ἂν Ν » ’ὔ ΕῚ ,ὔ δ 

λαβεῖν, εἰ μὴ διὰ τὴν ἐκείνου μέλλησιν. ἐν τοιαύτῃ μὲν 6 
«ε Ν 

ὁ δεῖ 
΄ ε Ν΄' Ν » ,ὔ - “ " 

προσδεχόμενος, ὡς λέγεται, τοὺς ᾿Αθηναίους τῆς γῆς ἔτι 

ὀργῇ ὁ στρατὸς τὸν ᾿Αρχίδαμον ἐν τῇ καθέδρᾳ εἶχεν. 

΄ ἊΡ Ὲ ν ΄ - σὸν 

5 ἀκεραίου οὔσης ἐνδώσειν τι καὶ κατοκνήσειν περιιδεῖν αὐτὴν 

ΤΟ 5ἴορθ, πα ργοςθϑᾶ ἰο- 

τμηθεῖσαν, ἀνεῖχεν. 

Βαΐ ἐΠῖ5 Πορθ θοὶπρ ἀΪ5- 

ΔΡΡοϊηΐδα, πα (Εποβ 

τοϑιβεϊπρ {πεῖν αἰΐαοκ5 

ὙΠ βιισοθϑβ, ἐπ Ῥο- 

ἸΟρΡοηΠ βίδ 8 γαΐβα {Π6 

νᾶΓ8Β. {Π6 ΠΟΙσΉΡΟΙ- 

ποοᾶ οἵ ΑτΠ6η5, αν ἱπρ' 

τναβίθ {Π6 ΠΟ] σοὰη- ’ὔ - 

θέρους καὶ τοῦ 
ἐγν. 

5 Χ ΄ , “-“ 

ΧΙΧ. ἐπειδὴ μέντοι προσβαλόντες τῇ 
᾽ ’ ΄- ΄ὔ ᾿ς Ἂ; » Ψ) 

Οἰνόῃ καὶ πᾶσαν ἰδέαν πειράσαντες οὐκ ἐδύ- 
ε ΄σ “Ἂ ΄σ- τὼν 5 

ναντὸ ἑλεῖν, οἵ τε ᾿Αθηναῖοι οὐδὲν ἐπεκηρυ- 
΄, “ ΝΠ ἷε ΄ 515 5 3. τ ὺγν Χ 

κεύοντο, οὕτω δὴ ὁρμήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, μετὰ 
ΝΣ “ » , ΄ 

τὰ ἐν ΙΪλαταίᾳ τῶν ἐσελθόντων Θηβαίων 
’, Ἑ ᾽,ὔ 5 ΄“ ’, ΄“ 

γενομενα ἡμέρᾳ ὀγδοηκοστῇ μάλιστα, τοῦ 
΄ 3 ,ὔ 

σίτου ἀκμάζοντος, ἐσέβαλον 

ἐς τὴν ᾿Αττικήν: ἡγεῖτο δὲ ᾿Αρχίδαμος ὁ 

Ι. ἔτι] ροβί ἔξω ροπαπέ ς.ἔ. τὰ ΝΟΥ͂. 
8. οἵ] οὔ 6. 

΄σ ΄ ἵ 

11. τοῦ δηΐθ θέρους οτη. (᾽.6. 
4. εἶχον 1,.0. 5. ἀκεραίας Κα. 
9. ἐπ᾿ 1.6. 
οἴη. Καὶ.ο. 

12. τοῦ σίτου ἀκμάζοντος) ὙΠαΐ {ἢ ]5 
Ῥογιοα οαηποί θ6 88 ἰαΐθ 85 {Π6 2ύτψῃ οἵ 
“{π|ν, 1Π6 ἀαἴθ ρσίνθη ἴῃ {ἢ6 σὨΓΟΠΟΙΟΡΥ 
οὗ τηοβῦ δα πτοηβ οἵ Τ Ἰπογ 1668, 18. σου- 
ἰαῖπ ἔγοτη ὑπ 6 [ΟΠ] Πρ ΘΟΠΒΙ ἀθγα! 0η8. 
ΓΗΒ δ ρ86 οἵ [Π6 βιη, ψνΒΊΟῊ ἰοοὶς ρ]αοα 
ΟΠ [πε οτα οἵ Απριιβί, 1 τθοοσγῆβα, οἢ.. 28, 
διηοηρβῦ [Π6 {ΓΔ ΠΒΔΟΙΠΟΠ5 Οὗ {Π6 ΒΙΙΠΊΙΠΘΓ 
Αἰου {Π6 ῬοΙΟΡο ποβίδηβ Π8 4] δνασπαίθα 
Αὐἴοα. (ὐοιηραγα οἢ. 24.1. ἀπ 42. Βαυΐ 
Πέϊθβοη ἀδνβ ἃγΘ πη πη ]οη θα δ5 [Π6 5ῃοτί- 
εδῦ ρϑυῖοα οἵ ἂὴν Ῥεὶοροππεαβίδη ἰηνα- 
ΒΙοη ; [Γ΄ 6, 2. ἀηα τνΏθη {Π6Ὺ βίαγβα 80 
5ΠΟΥΐ ἃ [πη6, ᾿ξ τνᾶβ᾽ Ὀθοαιιβθ ῬΘΟΌΠΑΥ 
ΕἸΡΟα βία ησ68. ΟὈ]ρ α {Π6ΠῈ ἴο ΠΌΓΙΓΥῪ 
ΒΟπηΘ ΘΑ] ΘΓ {ΠΔ} τι58]. [ἢ {Π18 ἢγϑβὲ 
ἸηνΆΒΙΟη. ΟἹ [Π86 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ΠΥ βίαγοα 
61 ΠΥ πα σοπϑυμηθα 811 {Ποῖγ ῥτο- 
ΨΙΒΙΟΗΒ; {πᾶ 15, ῬΥΟΌΔΌ]γ, ποῦ πιο 
1688 {Πᾶπη [ουὺν ἰαγβ ἔγοτη {Π6 {ἰπη6 οὗ 
{Ποὶγ Ἰδανιηρ [Π6 ᾿Ἰβίῃτηϊιβ, δπα ἀθαποῖ- 
Ἰηρ' {Π6 {ἰπη6 βρθπῇ ἴῃ 1Π6 βῖθρε οἵ (ἔπορ, 
πού τητιο ἢ} 1688 ΓΠΔ} ὉΠΙΓΕΥ ἔγοσμη {ΠΟῚΣ 
ἢγβε ἀδβοθηΐῦ ἰηΐο {Π6 ρμ]αίη οἵ Ε]Θι518. 
ἼΠ6 σοτητηθποθιηθηΐ [Π6η οἵ {Π6ὶγ ταναρθ 
οὗ Α(οα σαπποῦ θ6 ἤχϑα Ἰαίθυ {πη {Π8 
Θη4 οὗ ππηὸ:; δπα δοσουϊηρ]ν {πΠ6 Ὀατ- 
1θγ, ν Β] ἢ 15 [Π6 Ῥυϊποῖρα] στη οΤῸΡ οἵ 

λαβεῖν Κι. 2. μέλησιν] α6. 
ἀπεκηρυκεύοντο]) Α.Β.Ε.Ρ. 

13. ὁ ἀρχίδαμος Α.Ε.Η. ὁ] 

ΑΤῖσα, 15 ΠΟΥ ΟΥ̓ ΠΑΥ]ΥΚ οτὖ ΟΥ̓ Ρ] ποϊκοᾶ 
ἘΡ ἴῃ {πΠ6 τπηοπίῃ οἵ {ππ6, (Ἰοτα ΑΡετ- 
ἀθθπ᾽8. ποίθ, ἰὴ Δ ΔΙροΙ θ᾽ 5 Μειηοῖγβ, [. 
Ρ- 150.) ποῦν ἢ τΠ6 Ο]6 Πατγνεβί, 
Ἰπο] ααἸηρ τΠ6 Βα βθααθηΐ ῥγόσαββ οὗ 
{γα ϊηρ οαΐ [Π6 ΘΟΙΉ, ἰβ ποΐ βηϊβηρα 
πη Ὀδίοτθ {πΠ6 τὶ 6]6 οἵ Απραβί. 
( οαννε}], (1455. Τοῦτ, νοὶ]. 11. Ρ. το.) 
ΝὸΥ ᾿παθβα σου] [Π6 ρϑυοα οὗ [Π6 σοστῃ 
τ]ρθηϊηρ θ8 85 1αΐθ ἴῃ [Π8. Ορθῇὴ δΟΙΠΙΤΥ͂ 
οὗ Αἰτοα ἃ5 1π6 δπα οἵ Δυ]ὺ ; ἤθη [Π8 
᾿ιατνϑ δύ βῬΠΟΓΆΙΥ [Ά Κ68 ρας ἴῃ {Π6 ρ]αΐη 
οὗ Τμοπραγαν Ὀθίοσθ Π6 θπα οἵ {ππῸ8. 
[ΤῸ {1158 ΟΌΠ16Γ οὈ]θοῖβ {Πα {Π6 αἰίδοϊς 
οἵ [π6 “ΠΟ απ 5 οἡ Β]αΐεθα ἴοοΚ ρ]αςσα ἴῃ 
1Π6 ἐπα οἵ Μαπηγυοπίοη, {ΠαὉ15, αθοῦύ {Π6 
ἢ οἵ Μαγ; πᾶ {πμαΐ {πογθίογθ {Π6γ8 
τητιϑὺ Ὀ6 Δ ΘΥΤΟΥ ἴῃ {π6 ψοτγὰ ὀγδοη- 
κοστῇ;, ΜΏΪΟΗ 6 νοι] σουτοοῦ δἰ Π6Γ ἴο 
ἑξηκοστῇ ΟΥ̓ πεντηκοστῇ. Βα [Π6 αἰίδοκ 
οἡ Ρ]αΐερα μπαρρθηβα ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ, 
11. 2,1. ἀπ νγῆο ἴῃ {Π8 οἸἸπιαΐα οἵ ἀγτθθοθ 
γΡΟΙ]ἃ αν τ 681} [Π6 ἢγβί ψνβεὶς 'ῃ Μααν 
““1ῃ6 ἢἤγβῇ Ὀθρὶηηϊηρ οὗ βρυϊηρ,᾽ 85 1 
ΑΡΓῚ] θε]οπρϑα ἰο {πΠ6 ψν]ηΐθσ. 6βι68, 
ΟΟΠ]ΕΓ ΠΙτηΒ6 1 ἴῃ [Π6 ΨΘΥΥ 58 ΠΊ6 Ποίε 
Ἰηΐογργοίβ ἅμα ἀρχομένῳ χειμῶνι “1π48 
“ἃ τηθη86 Οεοείοῦτο,᾽ ΠΟ. τηαῖκ68. ἴἢ 

Ἰιὰ μν 
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2 Ζευξιδάμου, Λακεδαιμονίων βασιλεύς. 
ΒΩ “ ᾿ 

ἐτεμνον πρῶτον μεν 

καὶ καθεζόμενοι 
΄ Ν ᾿4 

᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον, 
Ν ’ὔ ΄ ΕῚ 7 « » Ν ἣν ε ΄ 

καὶ τροπὴν τινα τῶν Αθηναίων ἱππέων περὶ τοὺς “Ρείτους 

λουμέ ᾿ποιή ἘΠΕ οὐχώρουν ἐν δεξιᾷ ἔχοντε καλουμένους ἐποιήσαντο" ἔπειτα προὐχώρ εξιᾷ ἔχοντες 

τὸ Αἰγάλεων ὄρος διὰ {ΙΚρωπειᾶς { ἕως ἀφίκοντο ἐς ᾿Αχαρ- 58 

2. ἔτεμνον τὰ ἔνεδρα Ἐ. 
4. ἐχώρουν ἵ. 
Ριφροβιίοπο Β. ἔχοντος 
κρωπειᾶς Ἁ. ΒΙΉΚΟΝΙΝν.. ἢ. ̓ . Ρορρο. ΤλδδΝ. (06ε]]. 

κεκροπείας α.. να]ρὸ κεκροπίας. κεκρωπείας (.1,.0. κεκρωπίας ἰ. 

ΟἾθαν ἐμαὶ ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ τητιβύ ΤΟΙοΓ 
ἴο ΑΡΤῚ] γαίμοσ {πᾶπ το Μᾶγν, 85 ἹΠπου- 
αἸ1468 αἸνταθ5 [Π6 γθᾶγ Ἰπίο ἔννο ρατίβ οὗ 
6414] Ἰθηρίῃ, το ἢ6 6815. ΒΌΠΏΤΠΘΥ 
Δ Πα νυ]ηΐου. Βαΐ, βαγ8 (16, νυ μθη {Π6 
ΤΠΘΡάη5 δηΐογθα Ρ]αΐεθα, ὕννο τποηῖἢῃ8 οὗ 
16 το ΠοπΒἢρ οἵ ῬυυΠΟάοτιιβΒ ὑναγα γοῖ 
ἘΠΟΧΡΙΓΘΙ, ἀηα [Π6 ΔΓΌΠΟΠΒ. ΘΆΠῚ6 ἸηΐῸ 
οἴῆοθ ἴῃ Ψα]γ, οὐ Ηβοδϊοτηθθοπ. Ηδοᾶ- 
ΤΟΙ 0. ἤονανΘΓ ὈΘραΠ ΒΟΙΠΘΙΠΠ6Β 
Ἔνθ Ὀθίογτα [Π6 218, οἵ ψτιη6, πα βιρ- 
Ῥοβιίηρ {Παῦ 10 δρᾶ αὐοιΐ ὕΠ6 5Βο]βίϊςθ, 
1Π6 {θη τποηΐῃ οἵ ΡΥ ΠΟ οΥτιβ᾽ ἀτοποη- 
5810 νου] ᾿ποϊαθ οογίδ! ]ν {π6 ἢγϑί 
ννθοὶς οἵ ΑΡ11; ἂπα ἀπτῖηρ ΔὴΥ ρατί οὗ 
Π15 θη ἢ τηοπίῃ ἢ6 νοῦ] Ὀ6 βαϊα ἴο 
αν ἔτνο τη πῖΠ5 οὗἩ Πὶβ ΔγΟΠΟΠΒ ΠΡ γοῖ 
ΤοΙπδὶ πῖησ,, 6 “ οπα οὗ {πθ6 τποητῃ ἢ 
ΒΡΟΚρὴ οἵ Ὀγ “ῬΠαογ αἸ65 ἢ οΠᾶρ. 4, 2. 
ΤοΙδ ΓΒ οἸθαυ]ν ἴο [Π6 ΠαΐιΓγα] 1 ΠΔΓ ΤΟ ΏΤἢ 
Δ ἃ ποῖ ἴο {86 οἷν]; δπα π6 ἔνο αἵ 
{818 ῬΘΙΙΟΑ υροΓΘ 50 ἴὰυ ΠτῸπ σΟἸΠΟΙαἸηρ 
νν]Ὦἢ θα οἴποσ, {Παῦ 1η τη θη οηϊηρ [ἢ 8 
ΘΟΙρΕ6 οἵ {πΠ6 διῃ, οἷ. 28, πον 165 
ΒᾶγΒ. ὑπαὶ 1 Παρρθηθα νουμηνίᾳ κατὰ 
σελήνην, ἃ Οἶδα ῥγοοῦ ὑπαΐ [Π6 οἷν] δηὰ 
[Π6 ὑσιιθ ἸΌΠΑΓ τηοηΐἢ Οἰὰ πού ἃἸννὰνβ 
σοΥγθβροηα. ΥὙΥδὲ δαπλϊεηρ {ΠαὉ Ἰη {16 
Βρτὶηρ οὗ 421, ἴῃ ἢγβι γϑὰν οἵ Μρίοῃ᾽ Β 
ΟΥ̓ ο]6 [ῸΓ {Π6 σογγθοίοη οἵ {Π6 σα]θ παν, 
{Π|6 παΐιιγα] ἃ Πα] Οἷν}] τη ΟΠ ἢ5 ΠΥ ἤᾶνΘ 
ΠΘΑΤ]Υ ΘοΟΙ ΠΟΙ 466, γοῦ 51}}} [η6 δπα οἵ {Π68 
ΠΟ ΠΤ ἢ τηᾶν 6 ΔηΥ {Ππη6 ἴῃ {6 Ἰη00} 8 
Ιαδύ ψπάγίθγ, ἀπ τπαῦ νοι] ΘηΔὈὉ]6 τι5 
ἴ0 μ]ασθ {πὸ αἴΐαοϊς οἡ Ε]αΐεθα ἃ8. ΘΑ] 
5. 1π6 τη! 416 οἵ ΑΡτ}], ἀπὰ Ἰαῖθυ {Πδη 
{παῦ 1ἢὃ σαπηοῦ ἰἰὰνθ μαρρθπθᾶ. βΒα 
θη {Π6 παῦαγαὶ ἀπ οἷν}] ΟΠ ΓΟΠΟΙ]ΟΡῪ 
ΔΓΘ αἵ ναγᾶποθ, γα αν “Γι ν ἀἸἀ68᾽ 
ΟΥ̓ ΔΕ ΠΟΥ [Ὁ ᾿ΓΘουυ ηρ [Π6 ΓΟΥΊΠΘΓ : 
Υ. 20, 2,3. δ'νε οαμπηού 6 β18 ψῃθη 

ν᾿ 

πεδίον] δια, 1.1. 

προυχώρει Ε. προυχώρουν Βεκκ. 
5. αἰγάλεω Ἰ,. αἰγέλεων ὃ. αἰγάλεον νῸΕ 

8. ῥήτους ἴ,. ῥείκτους 1. 
ἐν τῇ δεξιᾷ σ. οἴ οὔηϊδϑβα 

ΒεκΚκ. κρωπείας Ἰὰ. 
ἐφίκοντο. Υ. 

Ῥνιποάοσγιιβ᾽ ἀπο 5 ἢ]ρΡ οχρὶγθα, θπὲ 
{Ποῖ 185. ΠῸ πηϊβία κῃ [Π6 ΒθΆ80η ΠΘΠ 
{8 ΘΟΙῊ 15 ΤΙρΡΘ ἴῃ {Π6 μ]αϊη οἵ Αἴπθη8, 
ΟΥ̓ νγ»ῆδῦ τη ἢ ἀΘβοῦνεβ {Π6 πᾶπι οὗ {Π8 
“Ὁ ἢγϑῦ Ὀθρὶπηϊηρ οὗ Βρτϊηρ..᾽)] 

2. είτους) Ια. Ῥαιβδηῃ. 1. 238. δα. 
δ βυςῃ. εὐ Εὔγιπο]. ΝΥ Α55. 688 ἃγ8 
8Π18}} Βγθδτηβ οὗ 88] νγαΐῖθυ νυ] ἢ ἔΌσ πὰ 
ἔὕννῸ 5118] 1ακθ5. οἡ {π6 βᾶσθ οἵ [Π86 888, 
αὖ [η8 5.Ε. οχίσθιη! τ οὗ {πὸ “ΤΠ τ αβίδῃ 
ΡΪαῖη. Τὴθ δποϊθπὶ Βδογ αὶ ὙναΥ ἔτῸΠῚ 
ΑὐΠθηὴβ 0 ΕἸΘαβ15. τὰη Δ]οηρ ἴΠ6 Πϑαά 
οὗ {Π686 1δἸκθβ; [ῃ6 τῃηοάθγῃ τΌδα ΤἰΠ8 
Ὀγ {πὸ ἴοοΐ οἵ [Ππθπὶ ὁ ἃ τἱᾶρα οὗ βαπά, 
γΡΏΙΟΠ Βθραγαΐθθ {ΠῸΠῈ το {Π6 868. 
ΠΟΥ ὑγῈ ΓΘ ἈΠΟΙΘΗΕΠΥ ΒῸΡΡΟΒΘα ἴοὸ ἀἝσῖνθ 
[ΠΟΣῚ νναΐου τομὴ ῃ6 [ὑσσὶριβ ὈῪ ἢ 
ὉΠΟῸΘΥσΤΟι Πα σΟΙΠΙη τ ΠΙοα ΟΠ ; θα 56] 
ΒΡΓΙΠΡΒ. ΟΟΘῸΪ Θἰβθινῃθσα ἴῃ Αἰοα, ἀπὰ 
{Π66 νγὰᾶβ οὔθ ἴῃ ἴΠ6 Δογορο] 8 οἵ 
Ατἤθηβ, ψ Ἰοἢ ννὰβ 5814 ἴο πᾶν Ὀθθῃ 
ογθαίθα Ὀγν Ναερύππθ, θη σοηἑθηα]Πρ᾽ 
ψ ἢ Μίποῦνὰ ἴῸγ Π6 ὨΠοποῦτ οἵ ρἱν]ηρ; 
ἃ ΠΔΠῚ6 ἴ0 {Ππ8 οἰΐγ. ὅδ Πογοαοί. 11]. 
55.1. (Ἕ1᾽8. 1. οὗἩ Οτθϑδοδ.: μὲ 38- 
Ἰ)οανν6}}, ΟἸαββ. 'Τοῦν, ΠΠ. Ρ. 171. Ραὰ- 
βδηϊα8, 1. 58. 

5. Αἰγάλεων] Ηεοτοά. Ψ]1Π. 9ο, 6. 
ΞΟΠ]. Βόρθοςο] 8 Πα1ρ. ΟΟ]. Ρ. 558. οἵ 
Νοβ ἴὴ Αἀάθηαιϊβ. ΝΥ Αβ85. 

διὰ Κρωπειᾶς)] ἼΠπαῦ 15, ἴΠ6 ΔΙΤΩΥ 
Βανὶηρ' ἀϑοθηθα Ὀγ [Π6 βδογθα τὰν ἴῸ 
{Ππ|Ὸ Βαασα μϊῦ οἵ {Π6 ρᾷ58 ἴπ [ῃ8 πηοτιηΐδ] 5 
αἰνταϊηρ ἴΠπ6 “Π Πγ] βία Ρ]αὶη ἔτοπὰ 1ῃ6 
ΡΙαίη οἵ Αἴμθηβ, ὑπθη Ἰοίυ 1 οα {ΠΕ ῚΓ 
τσ, δηα ταγηϊηρσ ΟἿ τὸ ἐῃ6. που πυναγαὰ 
ἀπο τηοιιηῦ (ὐτγάδ]ι5, Δα ναπορα δϑ 1ἢ 
ἰο ὕπστη ΑΙΠΘη5, πανηρ' ᾿Ό οἡ ὙΠ 6ὶν σὶρ 
Βαμα ψηθη ὑπ ν Πδα] τϑαοηθα ΑσΠάγηδο, 
νὩΙΟἢ βίοο ΠΘΑΡν ἄπιθ που οὗ {Π6 
σαρὶϊα]. 1 πᾶν τρίαϊμθα {Π6 σϑδαϊηρ' 
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Ἀ ,ὔ ,ὔ ΄“ ᾽ “ ΄ Ὥ ,ὔ 

νας, χωρίον μέγιστον τῆς Αττικῆς τῶν δήμων καλουμένων. 
Δ, , Ρ] » Ἂν ᾿ς Ἃ » ’ὔ “ 

και καθεζόμενοι ες αὑτό στρατοπεδὸν ΤΕ ἐποιῆσαντο χρονον 8 
Ἂν ᾽ 7 » 

τε πολὺν εμμείναντες ἐτεμνον. 

ΤΠΘΥ ΠΠΡῸΡ δὲ Ασπδγ- 

περ, ὙΠ ΒΘυ ἢ ΤΠ] 1]65 

οὔ ΑΥΠ6η5, ἴῃ η6 ΠΟρΡ6 

οὗ Ρῥσονοκίηρσ {πΠ6 ΑΥΠ6- 

ΠΙΆ ἴο ἃ ΡΌΠΟΓΑΙ 

ΔΟΙΟΠ, ΟΥ οὗ αἰξέγαοί- 

1π5 {Π61Ὁ ΘΟῈΠΟΙ]5. 

4 “ 3 “-“ » -“- 

ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῇ οὐ καταβῆναι. 

ΧΧ. γνώμῃ δὲ τοιᾷδε 

λέγεται τὸν ᾿Αρχίδαμον περί τε τὰς ᾿Αχαρνὰς 
. 5 Ψ ’ὔ ΄σ Ν 5 Ν ἾΆ 

ως ἐς μαχὴν ταξάμενον μεῖναι καὶ ἐς τὸ πεδίον 

τοὺς γὰρ: 
5᾽ » δ ΄ὔ ͵ὔ 

᾿Αθηναίους ἤλπιζεν, ἀκμάζοντάς ΤΕ νεοτῆτι 
΄ Ν ,ὔ » ΄ « 

πολλῇ καὶ παρεσκευασμένους ἐς πόλεμον ὡς 
ΒΕ , 5 δ » - Ν Χ “Ν 5 ΩΝ 

οὐυὐτὼω ΤΡρΟΤΕερον. ἰσὼῶς ἂν ἐπεξελθεῖν και τὴν γὴν οὐκ ἂν 

΄σ “-“ » Ἂν 53 » ΄- ΕῚ » ΄σ ἈΝ Χ 

τοπεριιδεῖν τμηθῆναι. ἐπειδὴ οὖν αὐτῷ ἐς ᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ 3 

1 

΄ , ᾽ δὲ ἃ ἢ - » "- ᾷ κ 

Θριάσιον πεδίον οὐκ ἀπήντησαν, πεῖραν ἐποιεῖτο περὶ τὰς 
ἾΆ, Ἂν θ ́ ᾽ 5 , Ξ “ " Ε οὗ » - « 

χάρνας κασήμενος ει ἐπεζξίασιν αμα μὲν γὰρ αὐτῷ ο 

΄- ΕῚ ΄ » ΄, » -“ “ δὲ Ν ΄ 

χῶρος ἐπιτήδειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεῦσαι, αμαὰ οὁε Και οι 

3 “ "ς ΄ὔ ΄ ΄“ ΄ ,ὔ Ν 

Αχαρνῆς μέγα μέρος ὄντες τῆς πόλεως (τρισχίλιοι γὰρ 
ι ΄ 3 ,ὔ » ΄ 9.6. ἢ Χ ’ὔ 

ὁπλίται ἐγένοντο), οὐ περιόψεσθαι ἐδόκουν τὰ σφέτερα 
» ϑὼν ἃ Ν Χ ’, Τὰ », 

διαφθαρέντα, αλλ ὁρμήσειν καὶ τοὺς πάντας ἐς μαχην. εἰ4 

Ι. χῶρον ΒΙΒΕΑΙ ΗΟ ΝΙΝ. ο.ο. Ηδβοκ Ῥορρο. Ζ᾿- 
8. ἐμμένοντες (.1,.Ο. ΡΥ ς.6.5. Ηδδοκ. Ῥορρο. αὐτὰς [,. 

8. καὶ] οἴη. ἢ.1. 

Κρωπειᾶς, Ὀδοαιιβθ 1 18 Βιρροτγίθα ὈΥῪ 
{Πη6 θεβύ ΜΙ 55., θα 1 ἀπὰ σταῖποσ ᾿πο!]η64 
ἴο {Π]πηκ τνῖτἢ ΤΌ Κου, {ΠπΠαὸ [πΠ6 ΟὔβουΓΘ 
Ῥίαοβ οὗ {πδ΄ ΠᾶΤη6, ΟΠΪΥ που ἴο τι8 
ὈγΥ 1Π6 Ῥγιεῦῖ ποῦϊοα οἵ δίθρμαηιιβ Βυ- 
Ζαηῃίϊηιιβ, (Κρωπειὰ, δῆμος τῆς Λεοντίδος 
φυλῆς,) Πα85 ποίμιησ το ὅο ψ] ἢ {Π6 
Ῥγοβθηΐ ραββαρθ; Ὀυΐ. τη {π6 οἹα τϑαα- 
Ἰηρ᾽ Κεκροπίας 15 [Π6 {τι6 ὁπ6. (ὑδοσορὶα 
ΔΒ ΟἿΘ οὗ [{Π6 ἔνοϊνε βἰαΐθβ, πόλεις, 
ὙΠΟ ἀγα αθβου θα 85. ἔουπηησ {Π6 
ΑΥἸΠΘηΪΔπ ΟΥ (ὐδοσορίαη παίϊοη ἴῃ {6 
{Ππ|65 οἵ (ὐβοσορϑ ; ἀπά {πΠ6 ἀου ΕΓ] Π 688 
Οὗ [Π6 Κἰπρ᾽ 8 γθα ν ἀο65 ποῖ αῇδοῦ {παΐ 
οὗ [6 Ἰοσὰὶ πδιηθ. 656 πόλεις ννϑῦθ ποῖ 
νν]16α (οννηξ, θαΐ ἀἸβύσιοῦβ, ΠΠ|τ6 τη 6 Ἐ ΘΙ], 
ΠΙΘΒΒΟη65, Βο]ονδοὶ, το. οὔ δα]; 85 
15 δυἹάθηΐ {τῸπ {Π6 ΠπδΠη)65 οὗ ὕνο οἵ 
86π|, Ἵ δέγαρο 15 ἀπα Ἰρδοτῖα ἢ {πὸ6 ἢγϑέ 
1] γ]ηρ᾽ ἃ ΟἸΨῚ] βοοϊοῖν τη θ }Ρ οἵ ἔοι 
ΒΙΠΆΙ]ΘΥ ΒΟΟΙΘΙΙ65 ; {παΐ 15, ἃ ἀἰβίσιοϊ ἴῃ 
ὙΓΒΙΟ {ΠΟΤῈ ὑΚΈΓΘ ἔραν ἀἰβεϊποῦ (ὐαρὶία 
ῬαρῚ, ΟΥ̓ ον πΒῃϊρ8 ; ἀπα Εραοιΐα, οἵ 

ὡς οὔπω πρότερον] οτη. [,. 
τοὺς] αὐτοὺς 1,.0.Ῥ. ἂν τοὺς Θ. τοὺς Κ΄. “ 

αὐτὸν Α.-ΟΙΕΕΙΘ.Ὴ.Ν. 

6. οὐ] μὴ 1. 
τό. καὶ Ἴ κατὰ 1,.Ο. 9- καὶ 

ἅπαντας Ια. 

{Π6 ἢ} σοιιηΐγν, Γοτ δἰ Πρ ον θη ἴῃ Ἰδαίου 
ὮΠΠ65 85 1Π6 πᾶτη6 οὗ ἃ αἰβίσιος ψΊ ἢ 
ΤῃγθΘ Του ΞΠΙΡ8, οσσαργίηρσ {Π6 Πρ 
Ἰαηα ΒΟ ἢ σοηποοίβ ΡΆσπο5 ἢ Ῥερη- 
[6] 1οῖι8, ἴο {πὸ Ν. Ε΄. οὗ 1Π6 ρ]αῖπ οἵ 
Αἴῃθηβ. ὅδε ῬΠ]οοΠποσιβ, (πο ἤοα- 
ΤΙΒΠ6 4 Β. Ο, 2ο6.) χιοίοα Ὀγ ϑίταθο, 
ΙΧ. τ, 20. δηα ἵἔσιιβο, Ηε]]45, νοὶ]. 11. 
Ρ. 67, 68. (Οὐδοτορία ὕπϑη 1 Ὀε]ϊονα ἴο 
ἢν θθθη {Π8 ἀἰβίγϊοῦ ᾿τητηθα]αΐοὶν τοιπα 
ΑΥΠ6η8, {Πγοιρὴ νυ] ἢ τῃ6 Ῥε]οροη- 
ΠΘΒΙΔΠΒ ὙΚΕΓΕ ΠΟΥ ΠηΔΓΟΠϊηρ,, αἴζου {ΠῸῪ 
Πα ἀθβοθπῆθα [Π6 ρᾶ88 θδίινεθη υα- 
Ιεθ 8Δη6] (Υν Α]18. 

1. χωρίον] 1 πᾶν πον [Ὁ] ον εά Βεὶ- 
ΚΙ ἴῃ τοί! ]ηρ᾽ {115 τοδαϊηρ,, ΔΙ Ποῖ} 
ΑΠ]ον ἴῃ Ὦ]5 βεσοηα βαϊοπ ᾿ὰ5 δἀορίοα 
χῶρον, Ὀξοᾶτιβθ χωρίον ἰ5 ἃ ψοτα 1Π 
[τϑαπθηΐ 86 ἴῃ πον 1468, ἀμ χῶρος 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἃ 5]η016. Ράᾶββαᾶρθ. 
Βεβιάθβ, χωρίον γαΪΠΟΓ {πὰ χῶρος 15 
[86 [μαἰϊη ““ ἀρθΥ,᾽ ψῃ οι 15 [Π6. 5658 
Ποτο σϑαυϊγοα. 
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τε καὶ μὴ ἐπεξέλθοιεν ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῇ οἱ ᾿Αθηναῖοι, ἀδεέ- 

στερον ἤδη ἐς σὸ ὕστερον τὸ πεδίον τεμεῖν καὶ πρὸς αὐτὴν 

τὴν πόλιν χωρήσεσθαι" τοὺς γὰρ ᾿Αχαρνέας ἐστερημένους τῶν 
᾽ὕ ᾽ ε , ΄, ΕΣ Δ ἢ - Ἐς 

σφετέρων οὐχ ὁμοίως προθύμους ἐσεσθαι ὑπερ τῆς τῶν 
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-", , ΄ Ἂν .65, ΚἘΖΣ ἮΝ ΄ ΄ 
βάλλων κινδυνεύειν, στάσιν δὲ ἐνέσεσθαι τῇ γνώμῃ. τοιαύτῃ ὅ 

ἐν διανοίᾳ ὁ ᾿Αρχίδαμος περὶ τὰς ᾿Αχαρνὰς ἣν μὲν διανοίᾳ ὁ ᾿Αρχίδαμος περ χαρνας ἣν. 
- ΄σ ᾿ δ ᾿ - ᾿ς - ᾿, 

ΧΧΙ. ᾿Αθηναῖοι δὲ, μέχρι μὲν οὗ περὶ ᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ 
“ , ε Χ Ἄ χ 3 ΄ 9, » Ἃ 

Θριάσιον πεδίον ὁ στρατὸς ἡν, καί τινα ἐλπίδα εἶχον ἐς τὸ 
ΟῚ Ἂν “. 

τοδὶ αἴασιι ἀπ οου- ἐγγυτέρω αὐτοὺς μὴ προϊέναι, μεμνημένοι καὶ 

ἑυδῖου ἴὰ Αἰβοηδ᾽ ἀπά 71 ἰστοάνακτα τὸν Παυσανίου Λακεδαιμονίων το 
ΟἸΔΙΠΟΙΓ ΟἿ 81] 51665 

ϑρϑϊηϑὲ ῬΟΓΙΟ]68, βασιλέα, ὅτε ἐσβαλὼν τῆς ᾿Αττικῆς ἐς ᾿Ἐλευ- 
΄σ ΄“΄ » ΄ ΄ 

σῖνα καὶ Θρίωζε στρατῷ Πελοποννησίων πρὸ τοῦδε τοῦ 
ἣν. Ἅ Ν Ἄ, 2, » ’ὔ, ἊΝ » Ν 

πολέμου τέσσαρσι καὶ δέκα ἔτεσιν ἀνεχώρησε πάλιν ἐς τὸ 
κ 5. 7 κ Χ ν ν ε χ 3. ΑΞΎ ΣΙΩΝ Σ 

πλεῖον οὐκέτι προελθὼν (διὸ δὴ καὶ ἢ φυγὴ αὐτῷ ἐγένετο 

Ι ὅδ 
» ’ , ’ “ ἿΝ 5 ΄ 

ἐκ Σπάρτης δόξαντι χρήμασι πεισθῆναι τὴν ἀναχώρησιν)" 
» Χ ᾿ Ν 53 ἊΝ Ν « ’ 

ἐπειδὴ δὲ περὶ ᾿Αχαρνὰς εἶδον τὸν στρατὸν ἑξήκοντα στα- 
΄ “ ΄ 5 ,ὔ ,ὔ » Ν ΄ 

δίους τῆς πόλεως ἀπέχοντα, οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, 

ἀλλ᾽ αὐτοῖς, ὡς εἰκὸς, γῆς τεμνομένης ἐν τῷ ἐμφανεῖ ὃ οὔ ς, ὡς εἰκὸς, γῆς τεμνομένη Ὁ ἐμφανεῖ ὃ οὔπω 
5 ΄ “ , ΣῸΡἠ « ΄ ἣν Ἂν 

ἑωράκεσαν οἵ γε νεώτεροι, οὐδ᾽ οἱ πρεσβύτεροι πλὴν τὰ 

1. καὶ ἀηΐθ μὴ οτη. Κ. ἐπεξελθοι ἐν Ἐ;. ἐπεξελθοιεν ἐν ρτ. Ε. ἐξέλθοιεν Υ. 
2. τὸ πεδίον Α.Β.Ε ΕΟ Ἢ ΚΌ͵ΙΝ.Ο.ΡΟΝ.ο α.ἢ6.}..1. Ἡδδοῖ. Ῥορρο. αοε}1. ΒΕΚΚ. 
τό τε πεδίον (Ὁ. οἵ οείοτ]. ταμεῖν ἰζ.α.1. πρὸς ΑΙΒ.ΙΒΕ.α.Η.1.Κ.1,.0.Ρ.Υ. 
ο.ἢ.5.}.... Ηδδοὶς. Ῥορρο. (611. ΒΕκκΚ. Ο. εἴ νυ]ρὸ ἐς. 3. γὰρ] οἴη. Ο. 
5. στάσιν] πᾶσιν Ἡ. τε. 7. μὲν] οτη. ἃ. οὗ) οὖν ΒΙΕΗΝ. ΘΝ. α ἴρ. 
8. ἐς τὸ] ἐς τὸν Κι. τὸ ἴ. οτχ. (.1,..0.Ρ.8. 9- προσιέναι ΚΚ. 12. θριῶζε Τὶ 
ἐθρίωζε Η. 14. πλεῖον Α.ΒΙΕΕΗΚΟΘΟΝν.ο.ο». Ρορρο. (06}1. Βεκι. (.α. εὲ 
Θοἴουὶ πλέον. οὐκέτι] οὐ σ΄. προσελθὼν Α.8. δὴ ΑΙΒΙΕΒΉΚΟΝ..Ὁ.ο. 
σι. Ηδδοκ. Ῥορρο. (οο]]οσ. ΒΌκ. οπι. Ο.α.1..0.}.6. νυ]ρὸ δέ. καὶ] οἴη. 
ΚΝ. 18. γῆς ΑΙΒΙΟΕΕΙα. Ἢ .ΚΙ͵ΙΝ.Ο.Ρ.Ο.Ν.0.ς.5....1. Ρορρο. (06}1. ΒΕΚΚ. 
οοίοτϊ τῆς γῆς. 10. οἱ] οπι. 1. 

8. καί τινα ἐλπίδα εἶχον κ. τ. λ.] ῬοΟΡΡο 
{Π1|ηΚ85 ὉΠαΐ [Π6 ἀροάοβὶβ οἵ ἔῃ 6 βθηΐθῃησβ 
1ῖ5. ποῦ σοοῃίδϊηθα ἴῃ ἴπ656 τννοσγᾶβ, θαΐ 15 
ΟΥ̓ ΑἸτοροίμθυ, ἀπ τητιϑὶ 6. 58Ρ0- 
ΡΙΙΘα ἔτοπι τῃ6 σοΥΓΘΒΡοΟΠἰηρ οἸάαιιδθ 
ὙὨ]Ο ἢ [ς0]]ονν 8. 1ζ, μέχρι μέν τινα ἐλπίδα 
εἶχον, ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο. Βαϊ {18 
ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο Τὴ6 ὉΠΉΘΟΘΕΒΆΓΥ : Καὶ ΔΏΒΥΨΘΓΒ 
ἴο 116 Ῥγϑοθάϊηρ μέχρι. “0 Ἰοπρ' ἃ8 
κε (Π6 ΔΓΠῚΥ ννὰ8. ΘΔΥ ΕΣ] οιι515, {16 ΑΠ6- 
“ ΠΙΔΠΒ Αἰ80. δηΐογίαϊηθα βοπὴθ ΠΟρε,᾽ 

ὅτε. ἴ. 6. {Ποῖῦ ΠΟΡῈ Ἰαβίθα 5 Ἰοῃρ' ἃ5 
τη6 Ῥο]ορομποβίδηβ βίαγθα ἴῃ {Π6 ΠΠτ]- 
ἀϑίαη μίαϊῃ. (ὑοπηρασθ ἴΠ6 Ῥαββαᾶρθδ 
αποίοα Ὀγ Οὔ], νηο 1π ΠῚ8. Βεοοηᾶ 
οαὐϊοη ἀρτθοβ 'ῃ Ρ]δοϊηρ' [16 ἃροάοβὶΒ 
ἴη 1η6 ψογὰϑβ καὶ εἶχον. [Π. 93. 2. ὡς δὲ 
ἔδοξεν αὐτοῖς, καὶ ἐχώρουν εὐθύς. ἀπὰ 
ΙΝ. 8, ο. ὡς δ᾽ ἐδύκει αὐτοῖς ταῦτα, καὶ 
διεβίβαζον---τοὺς ὁπλίτας. 

το. Πλειστοάνακτα) 668 Ϊ. 114, 4. δ΄. 
τό, 2. 
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ἘΠ 20. 15 

Ν Ν » , ᾽ν ΄σ “ 

Μηδικα, δεινον ἐφαίνετο, καὶ ἐδόκει τοῖς τε ἄλλοις καὶ 
΄ -“ ΄ 5 7, Ν Χ ΄σ Ν ΄ 

μάλιστα τῇ νεότητι ἐπεξιέναι καὶ μὴ περιορᾷν. κατὰ ἕξυστά- 2 
Ἃ » ΄ Ε ἐΥ « Ν “ 

σεις τε γιγνόμενοι ἐν πολλῇ ἐριδι ἦσαν, οἱ μὲν κελεύοντες 
Ἢ 

χρησμολογοι τε 
ἊΝ ’, - “ σ΄ , 

πχρησμοὺς παντοίους, ὧν ἀκροᾶσθαι ὡς ἕκαστος ὠργῆτο. 

« "» » 5“ 53 

ἐξιέναι, οἱ δέ τινες οὐκ ἐῶντες. ἥδον 3 

“ . - "7 Χ , » κα » 5 ͵, 
οἵ τε ᾿Αχαρνῆς οἰομενοι παρὰ σφίσιν αὐτοῖς οὐκ ἐλαχίστην 4 

΄“ ΤΣ , ε ΓΤ « ΤΠ 7. ΣΆ τὰ Ν 

μοῖραν εἶναι ᾿Αθηναίων, ὡς αυτῶν ἢ γῆ ἐτέμνετο, ἐνῆγον τὴν 
᾿ὔ δ ὯΝ 7, 7 » Ὁ « ὌΝ Ἢ 

ἔξο ον μα στα. ἹΡΤΙ ΤΕ Τρόπτῳ ανῊρε στο 7) ΖΤΟλΛις, και5 

Ἂ ΄ὔ » 5 “-“ 5 Ν Ὁ ΄ ΄ 

τὸν [Περικλέα ἐν Οργῇ εἶχον, καὶ ὧν παρῇνεσε προτερον 
» ᾽,ὔ »ῸΝ » » » Ψ “ Χ Ὁ ᾽ 

ιοἐμέμνηντο οὗὖδεν, ἀλλ ἐκάκιζον οτι στρατῆγος ὧν ουκ 
» »" ἢ , ’ δον ’ - Μ᾿ 

ἐπεζάγοι, αιἰτιον Τε σφίσιν ἐνόμιζον ταντῶν ὧν ετασχον. 

΄- Ἀ Φ' ΄ Ἂ » Ἀ Ἂν ἂς 

Ἧο ροτεῖείς τι εἰς ρος ἌΚΙΙ, Περικλῆς δὲ ὁρῶν μὲν αὐτοὺς πρὸς τὸ 
Ἰον οὗ δνοϊαϊπρ ἃ Ρδύ- Χ ἊΝ , ἈΝ » ες" 
πος ἀρᾷ σον κου. Ταρον χαλεπαίνοντας καὶ οὐ τὰ ἄριστα φρο- 
οὐδ Ἰσηξ Ραγίϊο ἴοὸ 

΄σ ὁ ᾿ 5» “ ἊΝ 

νοῦντας, πιστεύων δὲ ὀρθῶς γιγνώσκειν περὶ 
ΟΠΘΟΚ {Π6 ΘΠΟν 5 

΄σ δ 5 7 » ,ὔ » 3 Ρ 

{π6 ὙΠπο- ΤΟ ΜΉ ἐπεξιέναι, ἐκκλησιαν ΤΕ Οὐκ ἐετοιει ΙΡ ΒΕΓ ΠΡΊΘΓΘ : 

ΚΑΙ Π5 ΒΟΠΩ͂ «οἰὰ ἰὸ ὌΠ Ξ- ΤΩΣ ΄ὔ ΝΖ π᾿ .Ὸ Ρ» ΄“ 

εν ἀντ τ τ ἠχῶν ῦθε ξύλλογον οὐδένα, τοῦ μὴ Οργῇ τι 
5ἴ0η. μᾶλλον ἢ γνώμῃ ξυνελθόντας ἐξαμαρτεῖν, τήν 

’, [2 » ε ἊΣ “ 3 Ἂ: 

τε πόλιν ἐφύλασσε καὶ δὶ ἡσυχίας μάλιστα ὅσον ἐδύνατο 

4. ἐξιέναι Α.Β.Ε.ΕΉ ΚΟΝΟΝ ς.σ.}.1. Ηδδοῖς. Ῥορρο. (0611. Βθκκ. Ὁ. Ε. εὖ οο- 
(611 ἐπεξιέναι. 5. ἠκροᾶτο Ο.(.Ὀ.6. ὡς] οτι. Α.Β.Ο. ΝΕΙΥ.ε. [6.1 Ἰ. ὥργητο 
Α.Β.ΙΕΗ.Ν.Θ.ν».ῃ. Ηδδοκ. Ρορρο. (ο61]. ΒΕΚΚ. ΟΕ. Ὁ. οὐ εβίθσὶ ὥρμητο. 7. ἡ 
γῆ αὐτῶν θΘ. 12. μὲν] ΟΠ]. 6. 12. οὐ] οπῃ. Κ΄. 18. ἐδύνατο Α.Β.ΕΕΗ.Κ. Υ, 
ααπὶ Πίοηγ8. Ηδδοκ. Ρορρο. (0611. ΒΕκκ. Ο.ἃ. 6 νυ]ρο ἠδύνατο. 

Νοβίου 5. ὧν ἀκροᾶσθαι ὡς ἕκαστος ὥργητο] 
ΤῊΘ σοπβίτπο 0 βθοιήβ ἴο θ6, {παῦ [Π6 
Βηϊΐθ νου ὥργηντο 15 ἴῃ 56η58 Τορθαΐθα ; 
{πῶῦ 15, “ΨΏΙΟΠ ῃον τοῦθ ΘΔΡῸΥ [0 
““ Ἰβίθῃ ἴο, ἃ8 ΘΆ6 ἢ τνᾶβ ΘΑΡῸΓ; τυ] ἢ 
“πον γΡΌΓΘ ΒΘΥΘΓΆΠΥ ΒΆΡΕΓ (0 Ἰβίβῃ 
“10. Ηὀἐ 8668, ὡς ἕκαστος ὥργητο, 
Ῥδοαθβα αἰ σθμξ ῬΟΥΒΟῚΒ. ΤΠ (0 ΠἸβίθῃ 

-ἴο αἸοσθηῦ Ῥτορἤθοῖθβ, θαοὴ σΠοοβὶηρ 
{Πο88 ΠΟ ἐποουγασθα ΗΪβ οὐ ρτα- 
ΨΊΟΙΙΒ ΟΡΙ ΠΙΟΏΒ ΟΥ [66] 1η 8, 

ὥρμητο] ΜΞ. ΟἸ]ατ. Βορ. (8858. 
ὦργητο, οὐ]πι5. 1Ππ|4 οἹοββθπηα 6856 ραΐοῖ 
ΕΧ Γν. ἀνηρέθιστο. Ηεγοάοίιιϑ δρυα 51- 
ἄατη ἀ6 ΤΆΠΟΥ ἀἸάοθ, ὀργῶσαν ἔχει τὴν 
Ψυχὴν πρὸς τὰ μαθήματα. Νοκβίογ ΙΝ. 
1οϑ, 5». Λακεδαιμονίων ὀργώντων ἔμελλον 
πειράσεσθαι. ΡΙΠάΑΓῸΒ ῬΥ  Χ: 6. 
Ἔτραπε μείλιχος ὀργὰ Παρώάμεν τοῦτον 

λόγον. Μιά. εἴ Νειῃ. Υ'. 58. 
ΗἩετγοάοίυτη βεααϊιγ. 86 οὐ 1Π1. 82, 2. 
Ῥ. 217. τὰς ὀργὰς ὁμοιοῖ : τ] αυϊά δὴ 
(οαα. ὁρμὰς τηδ]6; νἱάδ6 Ατὶβίορῃ. ἂν. 
402. εἴ ὅ.Π0]. Ετούδηστη οἵ Η!ρρο- 
ΟΓΑΐοτη, δὲ απο δα άποι Ηθβυοῃ5. οχ 
5080]. Γγδιβίγαϊοθ τ11τ5. Ηδ νοο68 οοη- 
ΓὰΠατιηΐτ ΘΕ] 8 ἀρυα ψοβθρῆαπι 1174; 
20. ἀνειληφότων ὁ ὀργὴν ἰσχυροτέραν τῶν 

ὅπλων. Β05}. ὁρμήν. ΝΥ Α58. 
15. ἐκκλησίαν---οὐδὲ ξύλλογον] ΤὴΘ 

βτβϑί ννοτα ἀθβισπαΐθβ [Π6 ΓΘΡΊΪΑΓ ΗΝ 
ὈΠ165. οἵ {Π6 ΡΘΟΡΙ6, “Ε ρομ 1 :᾿ {Π6 
ΒΘΟΟΠΩ, ΔηΥ βοΐ οἷ- (ἰὴρ ψνΒι ἢ 
τηϊρῃῦ Πᾶν ὈΘΘΠ ΒΌΤΠΙΠΟῺ γ ἴΠ 686 
ΘΧΙΓΔΟΓΙΠΑΤῪ ΟἸΤΟΙΠ ΒΔ ΠΟΘΒ. 
Οοτρίαβ, Ρ. 456. ὁ. λόγῳ διαγωνὶ 
ἐν ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ ξυλλόγῳ. 
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ΩΝ « ΄ὔ ’ὔ 3. 7 3. ἿΝ ΄ Ν ΄ ΓΘ. ““ 

2 εἶχεν. ἱππέας μέντοι ἐξέπεμπεν ἀεὶ τοῦ μὴ προδρόμους ἀπὸ τῆς 
“ 5 ᾽ὔ » Ἀ Ἂ Χ 5» Ν “-“ , 

στρατιᾶς ἐσπίπτοντας ἐς τοὺς ἀγροὺς τοὺς ἐγγὺς τῆς πόλεως 
Ἧς ΡΣ 7, » 7 ᾿ξ 

κακουργεῖν᾽ καὶ ἱππομαχία τις ἐνεγένετο βραχεῖα ἐν Φρυγίοις 
“ Ε] ΄, 7 ΠΟ ΑΥ ΄σ « ,ὔ Ν ΄- Ὁ 

τῶν τε ᾿Αθηναίων τέλει ἐνὶ τῶν ἱππέων καὶ Θεσσαλοῖς μετ 
3. νας Ἂ Ν “ ε ΄ὔ » Ὁ » γ} ᾿, 

αὐτῶν πρὸς τοὺς Βοιωτῶν ἱππέας, ἐν ἣ οὐκ ἐλασσον ἔσχον 5 
4. “ ΄ὔ Ὁ Ῥ “ 

οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ Θεσσαλοὶ, μέχρι οὗ, προσβοηθησαντων τοῖς 
΄σ- ΄ « “ Ἂ » ν,. “ 

Βοιωτοῖς τῶν ὁπλιτῶν τροπὴ ἐγένετο αὐτῶν καὶ ἀπέθανον 
κ - ΩΝ , » 

τῶν Θεσσαλῶν καὶ ᾿Αθηναίων οὐ πολλοί: ἀνείλοντο μέντοι 
» Χ » ἊΝ ᾽ ἊΨ, Ν ε ΄ 

ϑαύυτοὺς αὐθημερὸν ἀσπόνδους. καὶ οἱ [Πελοποννήσιοι τρο- 

παῖον τῇ ὑστεραίᾳ ἔστησαν. ἡ δὲ βοήθεια αὖ ον Θεσ- 4παῖον τῇ ὑστεραίς ησαν. ἢ ηθεια αὕτη τῶν Θεσ-ιο 
“ Ν Ἂν Ν Ἂς 5 ΄,΄ ὅν 5 7 

σαλῶν κατὰ τὸ παλαιὸν ξυμμαχικὸν ἐγένετο τοῖς ᾿Αθηναίοις" 
΄ Ν ΄σ ,ὔ ͵7 

καὶ ἀφίκοντο παρ᾽ αὐτοὺς Λαρισαῖοι, Φαρσάλιοι, [ Παράσιοι,] 
7 ᾿, ὔ ΄- τ ΄- Ἁ, » ΄ 

5 Ἰζρανώνιοι, [Πυράσιοι, ᾿υρτωνιοι, Φεραῖοι. ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν 

ἐκ μὲν Λαρίσης Πολυμήδης καὶ ᾿Αριστόνους, ἀπὸ τῆς στά- 

1. μέντοι τινὰς ἐξέπεμπεν 1)ἸΟΏΥ 5118. 2. ἐμπίπτοντας (.1.1,.0.Ρ.6. ἐπιπίπτον- 
τας ἃ(. οὐ 1)]1οηγβΒα8. τοὺς τῆς πόλεως ἐγγὺς ἔ. τοὺς ἐγγὺς πόλεως 1.0. 
8. ἐνεγένετο ἃ.Β.Ο.Ε.Ὴ.ἢ. Ῥορρο. (ἀ06}1. Βεῖκκ. ἐγίνετο ἔ. ΕΑ. εὖ να]ρὸ ἐ ἐγένετο. 
ἐν) οτχ. Ρ. φρυγίᾳ δ. 8. οὐ] οἱ Ὁ.6.1.1,..0.Ρ, 1ο. τῶν θεσσ. αὕτη 6. 
12. λαρισαῖοι 1. Η.Κ. Ρορρο. (ἀ06}1. Βεοκικ. λαρίσιοι Ἐ. νυ]ρὸ Λαρισσαῖοι. 
Φαρσ.---Πυράσιοι] ὁπ. 1. περάσιοι Β. παρράσιοι 5. Παράσιοι ΒεκΚκ. ΜΙαᾶΘ Ηε- 
τηρατα ΟΡβοσν. Ρ. τύ. 13. πυράσιοι Ἡ. Ῥορρο. (ἀο6}]. νυ]ρο, οἱ Β6ΚΙς. Ππει- 
ράσιοι. 14. λαρίσης Ε΄. ἘΗΚ. ΒΕΚΙ. νὰυ]ρο λαρίσσης. ἀριστείους Κα. 

12. Λαρισαῖοι---Φεραῖοι)]͵ ΟΥ {Π|686 Βεΐῦ ἃ5 {πΠ6 βιιρθδία νθ ἢ [Π6 Διί ]ο]ο, 
ΡΙδοθϑ, [μτ]δὰ, ῬΏΔΓΒα] Ια, ἀπ ῬΊοΓο, νγΠθη [Ο]]ΟνΊησ ἃ ν Ὶ ἴῃ {Π6 τα] 18 
8.6 Β ΕΠ ἸΘΤΠν πον. (τ ΠΟ 15 Π]6η- 
Ποπρα Ὀγν Ηογοάοίιβ, Ν]. 127, 5. πᾶ 
Χομορμοη. Ηδ]]θη. ΓΝ. 4,3. αγντίοῃ 
ΟΟΟΙΒ. ἴῃ ἴΠπ6 σαἰαϊοσιιθ. οὗ {Ππ6 5}108, 
ν. 738. ΤΊ. Ῥάᾶγαβὶὶ ἅτ ΠΟΥ πη- 
Κποόνῃ, απ Ρορρο, (Ο]]ογ, απ Τοῦτο 
ΒΌΡΡΟΒΘ πὸ ννοσὰ ἴο Ὀ6 ΤΠΘΓΟΙῪ ἃ νὩΓΊΟῖι8 
τϑδαϊηρ οἵ 1Π6 δι θβοαπθηῦ ννοσὰ Πυμά- 
σιοι. Ἴ6. Ῥυγαβὶῖ, ἃ8. ἴπΠ6 συϑδαϊηρ 18 
ΠΟῸ ῬΓΟΡΟΥ͂Υ σοτγγθοίθα, θθ]οηρ ἰο Ργ- 
ΤΆΒΙΙ5, ἃ Βθα-ρουΐ ἴον ΟἹ {ΠπῸ οοαβί οἵ 
Ῥιυμιοῦβ, τηθηϊοποα ὈγῪ ϑίσαθ)ο, ΙΧ. 5, 

14. Ρ. 435. 
14. ἀπὸ τῆς στάσεως ἑκάτερος] ““Κδοῇ 

““ [γοτῇ Πὶβ οὐν [ΔΘ ΙΟΠ ; Θά ἢ [πῸΠῚ {Π 6 
“ε [ΔΘ Π0 ἢ ἴο ν ὨΙΟἢ Πα θοϊοηρ θα." Ρορρο, 
ἴπ ἷ5 Οὐδογυαΐίοπις Ογιίσω, ννὰβ 1π- 
ΟΠπρα το τα ἑκατέρας, νν]οῖ (ἀΌ]]οῚ ἴῃ 
15. ἤγϑυ δαϊίοη σοοοϊνοά ᾿πΐο {Π|6 ἰοχί. 

νΌΪΟΘ, 15 ΘαπΙν Ἰθηΐ ἴῃ τρίς, ἃ5 Μ06]}} ἃ 5 
π΄ ΕΥθηοῦ, τὸ {π6 βυθδίαηςινα νἢ {Π6 
ΡΙΌΠΟΙΙ ΡΟΒΒΘΒΒΙνΘ ἴῃ ΠρΊ]8} ; 80 ἴῃ 
1Π6 Ῥγθϑθηῦ ραββασθ {η6 ψψογα ἑκάτερος 
ΒΘΘΠῚΒ 80 ΟἸΘαυ]ν 0 ἀδῆπο ἀπα Ἰτηϊ [Π6 
τηθδηϊηρ οἵ ἀπὸ τῆς στάσεως, [μαΐ 1Ὁ 15 
Ποῦ ΠΘΟΘΕΒΆΤΥ ὑπαῦ [Π6 ψΌΓα ἑαυτοῦ, ΟΥ̓ 
ἰδίας, Βῃου] ἃ θ6 δαᾶαθα. [Ὁ 15 δβίκθα 
Ὠον ν Θ᾿ Ποιν ἃ Ἰθδῦθι οἵ [Π6 ΟἹ ρα ]ο ἃ] 
[αοοη σου] οοηβθηΐ ἴο αἰαὶ Π6 ΑἰΠ6- 
Πἰδη8 ἀραϊηδ 1 ασράςφοιοη. θαΐ τνγ ὅὁ 
πού Κποὸνν {πᾶῦῷ π6 1 αυιβθθαη [ἀΟ Ὁ 8 
ὙΓΟΓΘ. ΒΙΠΊΡΙΥ ΓΙΒΓΟΟΥ ΑΙ] ἀηα ἄδιηο- 
ΟΥ̓ΆΓΙΟΔ] ; {Π6ν πᾶν πᾶν θθθ οοπηθοίθα 
ΜΊΓἢ ΓἈΠΉ]ν ἸΘΔ]Οιιβ᾽θ8, 80. {πα΄ το ῥγὸ- 
Β6ΥνΘ {Π6. Ῥϑᾶσθ 1 ννὰβ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἃΡ- 

ΡοΙηΐ ἃ ΚΘΠΟΓΆΙ ἔτῸ ΠῚ ϑα ἢ [αοί!οη, 16ϑὺ 
οἰ Ππον 50 υ] {Π]η}κ 1056} πη] ]γ ὑγθαϊοά. 
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’΄ Ν ᾿ς 7 53 ον -“ 

σεως ἑκάτερος, ἐκ δὲ Φαρσάλου Μένων ἦσαν δὲ καὶ τῶν 
27 Ἀ , 3) 

ἄλλων κατα πόλεις ἄρχοντες. 

ΧΧΙΗΠΙ. 
» - ἘΠ ἘΞ ᾽ ᾽ “, 3 “ 3 ἘΞ 

αὐτοῖς οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐς μάχην, ἄραντες ἐκ τῶν Αχαρνῶν 

Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ οὐκ ἐπεξήεσαν 

8 Μροαπίϊπηθ ἐπ Αἰπ6- 

ΠΏ Π5 56Π4 οὐὖ ἃ Πορὺ 

3 ’ “- ΄ Ν 57 “ Ν 

ἐδηουν τῶν δημων τινὰς ἄλλους τῶν μεταξὺ 

Πάρνηθος καὶ Βριλήσσου ὄρους. ὄντων δὲ: 
ἴο Γοΐα!αΐθ οἢ {Π6 

οοαδίβ οἵ Ῥϑὶοροππο- 
» “-“ » ΄“ ω .-. ω 5 ᾿, ᾿) 

αὐτῶν ἐν τῇ γῇ: οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπέστειλαν τὰς 
815. ΤὴΘ ῬοΙΟΡΟΠΠΟ- 

(- ἈΝ ΄- Ν 7 [2 

εκατον ναὺς πέρι ΠΕελοποννῆσον ασπερ στα- 5 5 δυδοιαίθ Αἰίϊοα, 

Δα τοί ΠΟΠΊΘ. Ἂ ΄ « Ἅὦ να » ΄σ΄ 

εσκευάαί(οντο. καὶ ἱλίους οπλιτας ΕἾ αὐτῶν 3 

Ἂ “7 ͵ 3 ΄ Χ ΡΣ ὦ « 

ιοκαὶ τοξότας τετρακοσίους᾽ ἐστρατήγει δὲ Καρκῖνος τε ὃ 
Ψ, ’ὔ Ν ἊΝ 

ἹΞενοτίμου καὶ Πρωτέας ὁ ᾿᾿πικλέους καὶ Σωκρατης ὃ 
Ἷ ΩΥ̓ . ἐἣ 32) ΄σ ΄ ͵ 

᾿Αντιγένους. καὶ οἱ μὲν ἄραντες τῇ παρασκευῇ ταὐτῃ8 
΄ . Ν , ΄ » , » “ 

περιέπλεον, οἱ δὲ Πελοποννήσιοι χρόνον ἐμμείναντες ἐν τῇ 
ἊἊ - Ὁ 5. Χ » ὃ » Ἷη ὃ Ν Β “ 

ττικῇ ὕσου εἶχον τὰ ἐπιτήδεια ἀνεχώρησαν δια Βοιωτῶν, 

τσοὐχ ἧπερ ἐσέβαλον παριόντες δὲ ᾿Ωρωπὸν τὴν γῆν τὴν 
ΠΟ ἸΟΝ ἡ Δ Ἃ 

Πειραϊκὴν καλουμένην, ἣν νέμονται 

1. ἑκάτερος] ΟὈ6Ϊο ποίαντέ ῬΟρΡρο. 
τῶν Ι,. 38. ἐπεξίασιν Ἐ.Η.Υ. 
πρὸς Ὁ. 6. πάρνιθος ἃ... 
8. ναῦς εἰς τὰ περὶ 1,.Ο. 
Καρκίνος θ6κκ. 11. ξενοτόκου (. 
ΒΕ. ΒΗ-: Β. μ.1. Ῥορρο. (ἀο6]1εγ. Βκῖκ. 
ὅσον. ἂν εἶχον Ὦ.1. 

8. ἅσπερ παρεσκευάζοντο] ““ΤΠ6 πὰη- 
““ ἄγρα 58ῃ1085 ψ ῃ]Οἢ {πον ἡνογο ροίπρ' 
“ς γρδαᾶγ ;᾽ 1. 6. ΨΨΒΙΟΣ {Π6Ὺ τγῈ γα σϑίηρ᾽ 
Τρααν θη 1 Ἰαδῦ τηθητ!οηθα {Π61η, 
6. 17. 4. ΤῊ δγί!ο]6 τὰς ἑκατὸν ναῦς αἵ 
ΟΠΟΘ ΟΔΓΓ6Β. {Π6 σθαι θδοΚ το {πΠ6 ρΡ6- 
το θη {ΠΟῪ σγογθ ὈΘΙΌΤΘ τηθη!]ΟΠΘ66, 
ἀπα το {πα΄ ρουϊοα [πΠ6 ἴθηβα οἵ Π6 [0]- 
Ἰονηρ᾽ ν Ὁ 15 δααρίοα, παρεσκευάζοντο. 
6 βᾶπη6 τηθαηὶηρ᾽ τηϊσἢΐ ΟΠ συν Ί56. 6 
ΘΧΡΙΘΒΒΘα Ὀγ βαγίηρ,, ἃς τότε παρεσκευά- 
ζοντο. ΟὐΙηραγα ὟΠΙ.21, 2. Π1,, 62, 2. 

13» 2. 
1ο. Καρκῖνος] Ν5οῖο 8ῃ ἢΪϊς 086 51 

(ἀγοϊηιιβ. ροοϑία, σπθιη τἱᾶθέ Αὐἱβίορμα- 
Π6Β: ΠΤ 15 ΠΔθαΪ Α]Ιτη ΣΧ ΘΠΟΙ Π.11ΠῚ 
(ϑεΠηο]. δα Ῥαο. 782. ΝῸΡ. 126...) δᾶθο 
πὶ [ΟΥβδ ἢ Ἰρ511185 Ραΐου Ππϑυὶς Χ ΘΠΟὔτητι8, 
ΠΟ ΧοΠΟΟΪο5. 90 ΒΕΕΕ. ἘΈΠΟΉ ΓΕ ΤΙΣ 

ἑκατέρας (06]]. 
ἐπεξίεσαν 10 

πάρνιτος Ὁ. 
ὥσπερ ΙΚ. 6ο6ε]]. 

᾿Ωρώπιοι ᾿Αθηναίων 

δὲ] οπι. ἢ. 
ἐξῆσαν ἃ. 2- οἱ] ὁπ. Ῥ. ἐς 
βριλησσοῦ α.ΚΟ.Ν. βριλυσσοῦ Ν. 
1Ο. τετρακοσίους] τε τριακοσίους Ρ. 

καὶ πρωτέας τε ὁ 6. 14. ὅσου Α.Β.Ὁ. 
(ὐτ ἼΠΠΠ| ὺτῷ.5: ὅσα ν. (οὐ γδῸ 

τό. Γραϊκὴν Ρορρο. 6061]. 

500 Οὗ (ὐΔΓΟΙΠτ5, 15. Π] ΘΠ ΠΟ Π6 4] ὈΥ [80- 
ογαΐθβ,  ὙΔρθιοιβ, Ρ. 360. Β. ψΒΙΟἢ 
Ῥαββᾶρθ 15 ΤΘἔουτθ τὸ Ὀγ Ρτοῖ. ϑ' ῃο]6- 
ἢε1α, 116 οαϊΐου οἵ ΠΟ γθο᾽β Ααἀνθυβαια. 

15. τὴν Πειραϊκὴν] ῬΟΡΡο ἀπᾶ (ΠΟΥ 
τοα Τραϊκὴν, ἀραϊηδύ νὴ {ΠΘΓΘ 15 
{815 ἀγρτιτηθηῦ διηοπρσϑβῦ Οὔπουβ, {Παὖ {Π6 
ὐσθοὶς ΠΙβίου 8 ΘΟ ΠΟΙΆ αἀα ἐπ Ραγ- 
ὉἸΟΙρΡ1Ὶ8 καλουμένην ἴο [Π6 πᾶπηθ οὗ ἃ 
Ρ]αοθ, νη θη ΤΌ 18 5: πἸΠοαπὶ οὗ 115 ΠαίτιτΘ 
οὐ βἰζπαθοη. ΤΈὰϑ πη Ηογοάσοιιβ, ΨΠ. 
188, 4. πρὸς ᾿Ἰπνοὺς καλεομένους. “πον. 
11. »5. 1. τὴν Πάραλον γῆν καλουμένην. 
Πειραϊκὴ 18 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἃ ψοτα οἵ {6 
88 Πη6 ΟἸἼΡΊη ἃ5 [Π6 ροτί οἵ ΑἴΠ6Π8, Πει- 
ραιεύς : ἀπ 18 σοπηθοίθα ψ]ἢ {Π6 οχ- 
Ῥγθβϑίοη ἡ πέραν γῆ. ννΙΟὮ 15 ΔΡΡ]Θα τὸ 
{Π|5 βαῖηο αἰβίσϊοῦ οἵ Οτόριβ, ΠΠ]. ΟἹ, 2. 
ἼΠμο56. ἰθυιὴβ πᾶν σοίθγοποο ἴὸ {πὸ ορ- 
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«ὐπήκοοι, ἐδήωσαν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς Πελοπόννησον διελύ- 

θησαν κατὰ πόλεις ἕκαστοι. 

ΧΧΙΨΥ. ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν οἱ ᾿Αθηναῖοι φυλακὰς 
7, Ν “ Ν ἊΝ ΄ “ Ν 

κατεστήσαντο κατὰ γὴν καὶ κατα θάλασσαν, ὥσπερ δὴ 
ΤΠ 

546 ἃ σόβουνο οἵ πηοὸ- 

ΠῸν ἃπᾶ δΠίρ5 0 "6 Καὶ Χι ίλια ια τάλαντα ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει 
τι5θ6α ΟἿ ἴῃ {Π6 πιοϑὺ 

ΑΒΘ πΠ8 βοὺ ἔμελλον διὰ παντὸς τοῦ πολέμου φυλάξειν" 5 

χρημάτων ὧν ἔδοξεν αὐτοῖς ἐξαίρετα ποιησαμένοις 

μὴ ἀλλ᾽ 

πολεμεῖν" ἣν δέ τις εἴπῃ ἢ ἐπιψηφίσῃ κινεῖν τὰ χρήματα, 

ΘΧ ΓΘΠΙΘ ΘΧΊσΘ ΠΟ 68. 

΄σ Ν ἴω ΕΣ 

χωρὶς θέσθαι καὶ ἀναλοῦν, ἀπὸ τῶν ἄλλων 

΄ Ε 3 ἋΟ Ν ΄ , "» “ι» ΄ 

ταῦτα ἐς ἀλλο τι, ἢν μὴ οἱ πολέμιοι νηϊτῃ στρατῷ ἐπιπλέωσι το 
΄ ,ὔ Ν ΄’ » ὔ Ἂ.: ! 9 ’, 

τῇ πόλει καὶ δέῃ ἀμύνασθαι, θάνατον ζημίαν ἐπέθεντο. 
4 » 3 ΄ ἰ- ον » , » Ψ Ἅ, 

2τριήρεις τε μετ᾽ αὐτῶν ἑκατὸν ἐξαιρέτους ἐποιήσαντο κατὰ 
χ χ “ Ν , ἢ ΄ 51 Ὁ Ὴς 

τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον τὰς βελτίστας, καὶ τριηράρχους αὐταῖς, 
- Ν ΄ “ ᾽ ΕΩ Ἃ Ν “- ΄ 

ὧν μὴ χρῆσθαι μηδεμιᾷ ἐς ἄλλο τι ἢ μετὰ τῶν χρημάτων 
’ὔ 

δέῃ. 15. 
“- » - ΄ Ἃ 

περὶ τοῦ αὐτοῦ κινδύνου, ἣν 

φυλακὰς ΑΙΒΟΒΟ.Ὴ Κ͵ῸΙΝ.Ο. ΒΟΚΚ. ποππα]], ἸηΓοΓ ατιο8 ἘΜ, φύλακας. 3: 
5. διαφυλάξειν ς.ἴ. 
φίσοι ἴ. το. ἢν] ἢ Κι. εἰ 6. 
Ο.Η.ΚΙΝ.Ο.Ρ. εὖ ῬΑΓΊΒΙΠΙ ΟἸΠΠΕΒ : 
ζημίαν. ἀπέθεντο 6. 
ΑΒΕ ΚΟΥ .«.ἀ.ρ.ἢ.1. 
ψΠΠ]ρῸ ἐξαιρέτους ἑκατόν. 

οτη. 1.0... 
τριηράρχας 1,..0."}. 

Ροβὶίθ οοαϑὲ οἵ ἔα θοα ἴῃ [Π6. Οη6 οᾶ86, 
ἀπα το {Παΐ οἵ ῬΕ]ΟΡΟΠΉΘΒΊΙΒ, ΟΥ̓ ῬΘΓΠΔΡ5 
ΤΉΘΓΟΙν ὉΓ ϑ]ΆΤη15, 1π {π6 οἴπμοσ. ΤὴΘ 
Ἰαΐο ἔουπη τνὰβ Ὁπαοιθίθαὶν Ῥοῖδθα, 
ὙΥΒΙΟἢ νναβ {Π6 νυ 6}1 Κποννὴ πᾶ Π16 οἵ {Π6 
ΟΡΡοβιίθ οοαϑῦ οἵ Αβϑίὶα ΜΊΠΟΥ ψ ἢ τὸ- 
Βρθοῦ (ο Ἀποάθβ, πᾶ οἵ {πΠ6 ὀρροϑβίίβ 
β166 οἵ 1η6 Τογτάδη ψ]ἢ σοβρϑοὶ ἰὸ Ψ- 
ἄτα. Βυΐ 8 περᾶν Δπα πειρᾶν ΔΥ6 τιη- 
ἀουθίθα]ν {πὸ βαπηθ νου ΟΥΡΊΠΑ]]ν, 
Δα 5 [6 αἸρΒΓΠοηρ' ἴοτπι 15 ργθβουνθα 
Ῥουοη 811 αἰβριυῦο ἴῃ 1Πη6 πᾶτηθ οὗ {Π6 
Ροτί οἵ Αἴθθηβ, {Π6 ΓΘ 18. ΠῸ ΤΘΆΒοη ΡΥ 
10 Βῃοια ποῦ ἤαν ὈΘΘη 4180 τϑίαϊηθα 
Ἰη 1Π6 οἸά παῖηθ οἵ ἐπ σοππίτν οἵ Οτο- 
Ῥὰβ, ν Π] ἢ “ΠΠαον ἀ165 Ἰῃ ΔΠΟΙ ΠΟΥ Ρ]δο6 
11. ΟἹ, 3. σθβουθθ8. ἴῃ ΠΟΤ ΠΠΟΘΪΘΙῚ 
Ἰαηρστιαρσο Ὀγ {Π6 ἴθ ἡ πέραν γῆ. ὥθ6 
Δ ἈΓΕΟΪ6 ἡ {15 ραββασθ οἵ ᾿ΓΠιιον 1168 
ἴη {Π6 ἢἤγδῦ παρ ογ οἵ {Π6 ῬὨΠ]ΟΙ]ορ σαὶ 

ἽΞ ποιησομένοις ΡῈ 

οἱ] οτῃ. Κ. 

ἕκαστον ἑκατὸν Ἡ. εὖ οοτΥ. Ἐν, οἵη. α.1..0.Ὀ, 
14. ἐς] ἐπ᾿ α.1.1,.0.Ρ. 

9. εἴποι ἃ. ψηφίσηι Ἐ. ἘΠ 
11. θάνατον ζημίαν Α.Β.Ὁ. 

Ῥορρο. (6 ]1ογ. κι. Ψα]ρο θάνατον τὴν 
12. ἑκατὸν] οτη. ἴπ ᾿ππιτὰ Ε΄ ΒΕΚΚ. 

Ῥορρο. Ἃε}1]. Βεκκ. 
» ν »»ἤἵ λὰ ΄σ ΄ 

κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον] μετὰ τῶν ναυτῶν Ἰ. 

ἑκατὸν ἐξαιρέτους 
ἐξαιρέτους, ΟΥ̓ΪΒ80 ἑκατὸν, Η. 

13. τὸν] 
ουξς 

’ 

τριηράρχας ἃ 
τῶν] οἵη. 

Μαβοατη, Ρ. τ88. 
9. εἴπῃ ἢ ἐπιψηφίση] ““ΘΒοιυ]α τπονο, 

“ΟΥ̓ Ῥαΐ [Π6 αποϑβίοη." ΔῊΥ ΠΊΘΙΠΌΘΓ 
οἵ ἴΠ6. ἈΒΒΘΙΉ ΠΥ τηϊρη τηονθ ἃ Ὑ6Β01π- 
ΤῸ ΟΥ ἄθογθα: τὺ ΟὨΪΥΚ {Π6 ῬΓΟΘαΤΊ, ΟΥ̓ 
ΤΠΟΥΘ. ῬΓΟΡΘΙ͂ν {Π6 ορ᾿ βαΐθβ, Οὐ Ππαΐ ΟΠ 6 
οἵ 1Π6 ἴθῃ ΡῬγΟΘαΤῚ 0 ννὰβ Ργθβι αθηΐ 
ἴον {π6 αν, σου] ρΡαΐ {πὸ αιιθϑ 0, ΟΥ 
ΘΟἸ]Θοῦ 1Πη6 νοΐθ8. οἵ {Π6 ἈΒΒθΠ Ϊν ΠΡΟῊ 
10, ΟΟτηρᾶτχα 1. 87, 1. ΝΊ. 14. δηᾶ ϑοπὸ- 
τηΔ}Π, 6 (ὐοτη 118 ΑἸΠΘΠΙΘη8, Ρ. 90. 

1ο. ἢν μὴ οἱ πολ. ΝΙάΘ. ῬΘΌΕΙ Ἰμορο8 
Αὐοδ8, Ρ. 482. ἕο. Ηυ5. 

13. καὶ τριηράρχους αὐταῖς} ΕῸΓ {Π6 
ἀπτ165 οἵ [πὸ {πἸΘυΆσοβ, 566 ποίθ οἡ ὟἹ]. 

31» 8: 
14. ὧν μὴ χρῆσθαι μηδεμιᾷ] Ἰ. 6. ἔδοξεν 

αὐτοῖς μὴ χρῆσθαι. 
Ρατὶ οὔ [π6 οπαρίου, ἔδοξεν αὐτοῖς χωρὶς 
θέσθαι. 

Α5 ἴῃ {6 ΘΑΤΠΘΙ. 
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ΟΟΑΒΥΒ ΟΕ ΡΕΠΟΡΟΝΝΕΒΤΙΒ, Α. 6. 431. ΟἸγΡ. 87. 3. 
- ΄σ ἣν ΄ 

ΟΝ. Οἱ δ᾽ κς ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ περὶ [Πελοπόννησον 
» 5 “ , 

᾿Αθηναῖοι καὶ Κερκυραῖοι μετ αὑτῶν, πεντήκοντα ναυσὶ 
, Ν ΕΝ Ἂ ΄σ 3 -“ 

Ὁροταξϊοπ ἐμ Αι. Τροσ βεβοηθηκότες, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐκεῖ 
πίη ἢθοὺ σουπα Ῥεϊο- ἕ ΄ ΧΑ ΓΑ Ὁ: λ ’ Ν 

υμμᾶάχων α α ΤΕ εκακουν Περι. εοντές, και 
ῬΟΠΠοβιιβ, ΕἸἾγβέ τηΠ6}- 

5 ἴθι οὐ ΒΆΛΕΙ͂ΝΑΒ, ἐς, Μεθώνην τῆς ποίαν ἀποβάντες τῷ 
ὙΠΟ αἰ 51 Πρ ι 5165 ΠΪπ|- 

ΒΟΙΓ ἴῃ τοπονίης Μο- πε χεί ΠΠΑΕ ΠΛΕΣ ὄντι ἀσθενεῖ καὶ ποτ 
{Πο0η6 ἴῃ Τιδοοῃΐδ. 

οὐκ ἐνόντων. ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς χώρους τού- 2 
, « ,ὔ ὯΝ ᾳ Ν 7 

τους Βρασίδας ὁ 'Γέλλιδος ἀνὴρ Σπαρτιάτης φρουρὰν ἔχων, 
ςς ΄ » 7 “ Ω “- , ἣν ς ᾿ κ 

καὶ αἰσθόμενος ἐβοηθει τοῖς ἐν τῷ χωρίῳ μετὰ ὁπλιτῶν 
« , Ἂ Ν ᾽ν ων » 7 “ 

ιοέκατὸν. διαδραμὼν δὲ τὸ τῶν ᾿Αθηναίων στρατόπεδον 8 
,ὔ Ν Ν Ἂ Ν Ν ΄“ 

ἐσκεδασμένον κατὰ τὴν χώραν καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τετραμ- 
’ὔ ᾽ “ 3 Χ Δ ἊΝ 5 , αὐ 5 “ 

μένον ἐσπίπτει ἐς τὴν Μεθώνην, καὶ ολίγους τινὰς ἐν τῇ 
» ΄- » 7 ΄“- 3 ,Ὁ ΄ Ψ, Ψ 4, 

ἐσδρομῇ ἀπολέσας τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ τὴν τε πολιν περιεποίησε 
ἣν ΄ ΄σ΄ Ἷ ΄- ΄-“ Ν εἶ 

καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος πρῶτος τῶν κατὰ τὸν 

δὲ 
΄ “ ΤᾺ Ν Ῥ Χ 

παρέπλεον, καὶ σχόντες τῆς λείας ἐς Φειὰαν ἐδῆουν τὴν 

τιοπόλεμον ἐπῃνέθη ἐν Σπάρτῃ. οἱ ᾿Αθηναῖοι ἄραντες 4 

΄“ 8. ἂν , ΓΝ Ψ ΩΝ Γ ᾿ “ » “ ΄ 

γῆν ἐπὶ δύο ἡμέρας, καὶ προσβοηθήσαντας τῶν ἐκ τῆς κοίλης 
3 , ΄ Ν “-“ ΠἼΨΝ, » “- 

Ηλιδος τριακοσίους λογάδας καὶ τῶν αὐτοθεν ἐκ τῆς περιοι- 
, . , ΄ ᾽ ΄ ϑιδνκε δ δ" ω , 

κίδος ᾿Ηλείων μάχη ἐκράτησαν. ἀνέμου δὲ κατιόντος μεγαλου ὃ 

1. περὶ] οτη. Θ. περὶ τὸν Κὶ. 4. περιπλεύσαντες τὴν πελοπόννησον καὶ ἴ. 
5. τὴν λακωνικὴν (.1,.0.Ὀ. τῷ τε τείχει Ο. 6. προσέβαλλον ΙΚ. 8. τεληΐϊ- 
δος Ο. 9. μετὰ τῶν ὁπλιτῶν ἴ,. 15. ἀπολύσας Κα. ἀπωλέσας Υ. τῶν] 
οτῃ. Κ. αὑτοῦ Ο.Ἐ. 15. πολέμων Ἐ᾿ ἐν τῇ σπάρτῃ δ. τό. φειὰς Ω. 
18. τῆς] οπι. Ο. 

5. Μεθώνην] ΠΙΟάΟΥ. 500. Ὁ. τροΐβ 
δαϊς τῆς Λακωνικῆς, αἰὰ Μεθώνη εἴ 
ὈΡΡΙάαπὶ τοῖο. ὙΙὰ. ϑέθρῃ. εὐ Νὶ- 
σοίδιη ΟΠοηϊαΐ. Ρ. 392. 400. ΝΥ Α55. 

6. ἀνθρώπων οὐκ ἐνόντων ] ΤΠΟΓο Ὀοϊηρ' 
ΠῸ ΠΊΘη ἴῃ ἴπ6 Ρ]Δ6θ: 1. 6. ΠῸ ὙΘΡΊΪΑΓ 
ΘΆΓΤΙΒΟΙ ; ΠΟΠΘ οἵ {πᾶ μου οἵ 1Π6 
τηἸ ΠατῪ ἴοτοθ οἵ ιρατγία, νυν] ἢ ννὰβ Ἰοἵς 
αὖ ΠοΙη6 [0 {πΠ6 ἀδίθποθ οἵ [Π6 σοιιπίτΥ 
ΜΉΘ ἔνο {Π|Γ8. οὗὨ 1ῦ γγεῦθ ΟΠ. [ΓΟ 
ΒΘΓΨΊΟΘ ἴῃ Αἰσα. 

15. ἐπηνέθη ἐν Σπάρτῃ) ΤΠαΐ {Π|5 ἴπι- 
Ῥ]Ὲ5. βοῖηθ ΡΌΒ]Ις {Ἰθυῖθ οἵ Ῥγαϊβθ 15 
τηδηθϑ : θα Ὦγ Ῥοτη Ὀδβίοινοα, ννῃ6- 
{Ποὺ ὈΥ ἴῃ6 Κιίηρβ, οὐ ἴΠ6 ΡοΟ]θιη ΓΟ 8, 
ΟΥ 1ῃ6 Θρῃουὶ; δηᾶ ψΏθίΠΟΥ 1Ὁ τὰ ἃ 
ΑἸ ΠοίΟη σΟηΐογγθ αὶ ΔΠΠ18}}Υ ΟἹ ΤΠ 086 

ΟΨΜΜΏΟ Πιαά τηοϑβύ ΒΙ5. }]1Ζ6 ὉΠοπΊβοὶνοβ, 1 

10. καταπιόντος ἷ. 

πᾶν ποῦ Ὀθθῃ 80]6 ἴο ἀἸβοονογ. 
17. ἐκ τῆς κοίλης "Ἤλιδος ] ““ Ετοτῃ {Π6 

““ νὰ ]6 οἵ ἘΠῚ ;᾽ ΟΥ [16 νϑ]]8ὲὺ οἵ {Π6 
Ῥδπθιιβ, ἰη ΨῬΉΙΟἢ Ε115. 0561 τννὰβ βῖτα- 
αἴθ. “ΙΒ, ἂβ {π6 το μθϑὺ ρατί οὗ {Π6 
ὙΠΟ] 6 ΓΘΥΤΊ ΤΟΥ, γνὰ8. ΠδύαΓΆ ΠΥ ΟσΟΟπρΙΘα 
ὈΥ [16 σοπαπιθγίηρ; ΠΟ] Δ η5, θη ὑΠον 
σΔτη6 ἴῃ ΙΓ {πΠ6 ἸουΔη8 δ ννηαΐ 15 
8116 1πΠ6 τϑίπση οἵ [πΠ6 Η υδοας. 16 
πορ θουσΠοοα οὗ ῬΠοΙα, ὁπ {Π6 οΟὔΠΟΥ 
Βα, νγὰβ ᾿π μα] θα Ὀγ {Π6 ἀδβοθηαδηΐβ 
οὗ [Π6 ΟἹ Ῥθορίθ, ψῇο ψοτθ ς0η- 
απο ὈγΥ 106 το] απθ, ἀπ πον 
[ΟΠ], ἃ5. 1Π 80 ΤΩΔΗΥ͂ Ῥεϊοροπποβίδη 
βίαϊοβ, ἔμ βιιθογαϊπαία οἰαββ 9811 περι- 
οιἰκοί. (ὐΟἸηράτο ποΐθ ο Ϊ. 101, 2 

Το. ἀνέμου κατιόντος ] “Δ Β[ΟΥΤΩ ΘΟΠΊ]Πρ᾽ 
“ἐ ἤοννῃ ΠΡΟῚ {Π6Π|, ΟΥ ΒΡ δῖ πρ {Ποτη.᾽ἢ 
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ΟΟΛΒΤΒ ΟἿ ΡΕΠΟΡΟΝΝΈΒΤΙΒ, ΤΟΟΘΕΙΒ. ΖΦΟΊΝΑ. Α. 6. 431. ΟἸνταΡ. 87. 9. 

΄ » » ’ ͵ « δ 

χειμαζόμενοι ἐν ἀλιμένῳ χωρίῳ, οἱ μὲν πολλοὶ ἐπέβησαν ἐπὶ 
Ν “ οΥ ’ δ ᾽ Ν μι ἈΝ Μ 5 

τας ναὺς καὶ περιέπλεον τὸν ᾿Ιχθὺν καλούμενον τὴν ἄκραν ἐς 
Ν » “ - ΄ὔ ΙΘ Ν , 

τὸν ἐν τῇ Φειᾷ λιμένα, οἱ δὲ Μεσσήνιοι ἐν τούτῳ καὶ ἄλλοι 
Ἁ . » ΄, » -“ Υ -“ 

τινες οἱ οὐ δυνάμενοι ἐπιβῆναι κατὰ γῆν χωρήσαντες τὴν 
ον ΄ ΄ Ν “ “ “ 

6 Φειαν αιρουσι. καὶ ὕστερον αἱ τε νῆες περιπλεύσασαι ἀνα- 8 
ἊΝ ΄ » Ὧν Ν » "ἢ 3 , Ν Ν αἀμβανουσιν αὐτοὺς καὶ ἐξανάγονται ἐκλιπόντες Φειὰν, καὶ 

΄- » 7 . Ἂ ᾿, Ἂ ν᾽ ν ἡτῶν λείων ἡ πολλὴ ἤδη στρατιὰ προσεβεβοηθήκει. παρα- 
΄ Ἀ ε σ΄ ἥ 

πλεύσαντες δε οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐπὶ ἄλλα χωρία ἐδήουν. 
ε ἊΝ ἃ ΧΝ ΘΝ ΄ “- « ΄- 

ΧΧΥῚ. Ὕπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον οἱ ᾿Αθηναῖοι 
΄ - ».«- 7 Ν τριάκοντα ναῦς ἐξέπεμψαν περὶ τὴν Λοκρίδα, καὶ Ἐϊβοίας το 

ΟΡοιδέϊοηβ οὗ ὩπούΠ 

ΑΥἸΠοπίδη ἤθοῦ οἢ 1Π8 

ϑὺ οὗἩ {Π6 ΟΡ Ξ ἢ ον [7.16 2 τοῦδ, οἱ ὑπὸ Ὀρυπέίλη σρμπος ὁ Κλεινίου. καὶ ἀποβάσεις ποιησά- 
Τιοο 88. 

ἅμα φυλακήν: ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν ΙΚλεό- 

μενος τῆς τε παραθαλασσίου ἔστιν ἃ ἐδήωσε καὶ Θρόνιον 

εἷλεν, ὁμήρους τε ἔλαβεν αὐτῶν, καὶ ἐν ᾿Αλόπῃ τοὺς βοηθή- 

σαντας Λοκρῶν μάχῃ ἐκράτησεν. 15 

ΧΧΥΊΙ. ᾿Ανέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ θέρει 

τούτῳ ἐξ Αἰγίνης ᾿Αθηναῖοι, αὐτούς τε καὶ παῖδας. καὶ 

ΤΊιο Ζιρίποία; ὅτὸ ον γυναῖκας, ἐπικαλέσαντες οὐχ ἥκιστα τοῦ πο- 
ῬΟΙΙΟα ἔρΌ πὶ {Ποῖν 15]. πα ἈΝ 7 5.52.7 5 Ε ΝΝ Χ ᾽ 
ῬΚ ἐπὸ Αἰβοηίαης, αα λέμου σῴισιν αἰτίους εἰναι καὶ τὴν Αἰγιναν 
ΓΘ Βρέ ]οα αὖ ΤΉγτοα 4 ᾽ , - ΄ : Ἷ 
δ θοκ ἀσφαλέστερον ἐφαίνετο, τῇ [Πελοποννήσῳ ἐπι 

- Ξ Φ » « “ ὔ » ᾿ »ἷ Ν 
2 τιδηβ, δ ρῖηα ἴδ ο0]0- κειμενὴν,. αὐτῶν πέμψαντας εποεκοὺς ἐχέίν. Και 

πἰχρᾶ Ὁ Αἰμοηΐδῃ 3 : ἽΝ ἔκ Ἐν ᾿ 

βου Εοτο, ἐζέπεμψαν ὕστερον οὐ πολλῷ ἐς αὐτὴν τοὺς 

1. χειμαζομένων 6. ἀλίμενι α. ἐπὶ] ἐς ἃ. 2. Ἰχθῦν Ἡ. θυ. Ῥορρο. 
Οοε] εν. Μιᾷ. Βυϊίηαπη. τ. αν. δ. 42. Απτη. 4. Νοῦ. οἵ δ. ρο. Ἰχθὺν ΒΕκκ. 
4. μεσήνιοι Β'΄.α. 4. τὴν] οἵη. (.α.1,..0."}.6. 6. ἐξάγονται σ΄. ἐκλεί- 
ποντες (.α.1.1,.}..6. η. προβεβοηθήκει ἃ. περιπλεύσαντες ἢ. 9. τὸν 
αὐτὸν τοῦτον χρόνον ἴ..0.}, οἱ] οι. Ο,6.6. 11. θεόπομπος ἃ. 12. ὑπο- 
βάσεις Ὁ. 12. θαλασσίου ο. θράνιον 1,.0.". 14. ἀλόπῃ Α.Β.Ε. ΕΝ 6.Η.:. 
1.0... Ηδδεῖὶς. Ῥορρο. (ἀοβ]ον. ΒΚ. ἀκόπῃ Ρ. Ὁ. οὐ νυϊρο ἀλώπῃ. τὴ οἱ 
ἀθηναῖοι 6. 18. ἐπικαλέσαντας ἴ. 21. πέμψαντας Α.Β.10.,.Η.ἸΚ 0. ΘΟΕ] ον. 
Ἡδοκ. Ρορρο. (611. Βεκκ. ΟἿΟΝ οἵ οθίθυὶ πέμψαντες. 22. αὐτὴν οὐ πολλῷ 
ὕστερον ὦ. 

Κατιόντος 566 ΠῚ5 ἴ0 Ὀ6 τιβοα ἴῃ ἃ β' πη] ἰδ “ Ἱπργτιθηΐα ἃ ἴθυτα νϑηΐο,᾽" ἃ5. 1 ἃ] ᾿ 
Β6η86 10 {παῤ ἴῃ ψν μϊοἢ καταλαβεῖν ο6- ]παϊηρ 0 {π6 σιυιβίβ οἵ νῖπα ψἘ]0] 
ΟἴΓ5. 50. {ΓΘ ΠΕ]γ. “ 7Ὸ 5ιγρυῖδο, ΠΥ Βνθθρ ἄουνῃ ἔγοπα {Π| τηοιιηΐδ! 8, γν ΠΟΥ 
“ς Παγηρ ἃ5. 'ἴῦ ψνοθ βαρ ηὶν ἄοννη {68 οοαδβὺ 18 ΤΠ ΔΙ ΠΟΙΊΙΒ. 
““ἀροῃ ἴΠπ6 οΟΠ]οεῖ." (Οὔ]]ου ᾿πίογρυοβ 21. ἐποίκους) ““ ϑΘΙ]6γ8 ;᾿ 

᾽ , 
αποικου 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. 26-- 20. 99] 
ΤΗΠΑΟΘΕ. Α. Ο. 431. ΟἸνπιρ. 87. 2. 

ΓΕ 5» ΄- 3 ΄- » ΄ . ΄ 

οἰκητορας. ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἱ Λακεδαιμόνιοι 3 
2, ΄ 3 Ἂν Ν Ν τ᾿ ΄ ΄ Ν 
ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσθαι, κατά τε τὸ 
᾽ ΄ ΠΗ τα “- » ΄,ὔ 3 δὲ κἱπΝ ΧΝ 

Αθηναίων διάφορον καὶ ὃτι σφῶν εὐεργέται ἦσαν ὑπὸ τὸν 
Ἂν νΝ ΄“- ΄ , Ν ΕΣ ’ « Ἀ ΄- 

σεισμὸν καὶ τῶν Ἑδἡλώτων τὴν ἐπανάστασιν. ἡ δὲ Θυρεᾶτις 4 
΄“ “ “ 9. , ΄ς “- » Ν ταν ΄ 

5 γῆ μεθορία τῆς ᾿Αργείας καὶ Λακωνικῆς ἐστὶν, ἐπὶ θάλασσαν 
΄ Ν ε Ν Ξ.Ὁ δι ᾽ “ ΕΝ ς 3. 3 Υ̓ΟΣΖ 

καθηκουσα. καὶ οἱ μεν αὐτῶν ἐνταῦθα ᾧκησαν, οἱ δ᾽ ἐσπά-5 
Ἁ Ν ͵ὔ « ΄ὔ 

ρησαν κατὰ τὴν ἄλλην ᾿Βλλάδα. 
- κ᾽ ἘΝ ,» ἢ ᾿ ΄, 
ΧΧΎΥΠΙ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους νουμηνίᾳ κατὰ σελήνην, 

Ὡ Ν ,ὔ ΄“- 5 ν᾿ ἣν « χὰ 

ὥσπερ καὶ μονον δοκεῖ εἶναι γίγνεσθαι δυνατὸν, ὃ ἥλιος 
- 

ἘΠ ΟΙΤΡβ6 οἵ {Π6 βιιη: 

Α. Ὁ. 431. Ατιρ. 3 

ΕΑ ΕΤΜΕΗΣ γενόμενος μηνοειδὴς καὶ ἀστέρων τινῶν ἐκφα- 

Ιο Ἐτλπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ πάλιν ἀνε- 

Ἶ 

Ψνέντων. 

ΧΧΙ͂Χ. Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ θέρει ΝΝυμφόδωρον τὸν Πύθεω, 

ἄνδρα ᾿Αβδηρίτην, οὗ εἶχε τὴν ἀδελφὴν Σιτάλκης, δυνάμενον 
ἢ » » ἴω 4 [2 ΔΩ ΄σ-΄ ͵ Ν 7: 

ΤΡ ΤΙ ΑἸΠΘΠΙδη5. [ΌΤΙ πὰρ αὐτῷ μέγα οι ἡναιοι Τρότέρον 7ΤΟΛΕε 

ἃ ΔΠΠ|Δ πὸ ΜΠ 851- 

{α|κὸ5 Κίηρ οὗ {πθ6 

ΤΗγαδοίδπβ, ἃπα στ 

Του Ιοοα5. Κίπρ οἵ {Π6 

Μδοραοπίδηβ. 

1. ἐκπέμπουσι Ἐ). 
ΝΗ.Κ. θυραιάτις Β..'Κ ἢ. 

1ο. ἐξέλειπε ἴ. 

“ ριΠΙρταηΐβ.᾽ Μρϑη ἃγα ἄποικοι ΜῈ 
τββρβοῖ ἴο ΠΒ ΟἸα Ποιηθ, δηὰ ἔποικοι 

Ἵ ὙΠ γοβρθοῦ ἴο ὉΠΟῚΓ ποὺ ὁη6. "ΓΠ18 15 
 {Π6 5Β]πηρ]εβύ ἃπα πηοϑῦὺ ργΟ 8 })]8 τνὰν οἵ 
ΣΝ 1Π6 αἰ ποίοη Ὀδύννθθη {Π 658 

ἣ 
ἡ 

᾿ ’ 5. μέγαν Ο.-. 

Ι: 

ψΟΓΩΒ: δηα [1 δὴ οοπῆτχιηθα ἴῃ ᾿ς ὈΥῪ 
1Π6 Δυ Πουγ οὗ Καΐρον, ποῖ. ὁπ 1)10- 
Ἶ ΤΥ 5ῖπι8, Ρ. ΤΟΙ. 

3. ὑπὸ τὸν πεισβόνι (ὐτηράτο ΠΕ 

Ὁ7.:2. 
᾿ 6. αὐδῶ Ἐπο ἢ κι τ. λ.] ΤΠοβα 
᾿ς ἘρΙ Ποία ΘΧ]]68 66 αἰζθυννα 5. ο0]- 
"ροῖοα ὈῪ Πγβαη 6 γ αἰἴίου 0Π6 ΠαιΠ6 οἵ 

Πς ΟὐρΌΒΡΟΪΓΔΤΩΙ, ΔΠ6 τοβίογθα ἴὸ {Π 61 Οὐν ἢ 
Θπηΐγγ. ΧοΠΟΡἢ. ΠΗ ]]θη. 11. 2,0. 
: 8. νουμηνίᾳ κατὰ σελήνην) ᾿ΙΠαΓ 15, 
τ τΠ6 ὈερΊΠηΙηρ οὗ {Π6 παίτγα] ἸΠ1ΠΔΓ 
ΤΟ ; πν] ἢ, ον ηρ᾽ ἴο {πὸ ἀοἴδεινο 
Π ̓φα]αίοπβ. οἵ ὕποβ ἄαγβ, αἸα΄ ποΐ οχ- 

5 
ν 

᾿ 

2- θυραιαν Α.Β.ΚΚ.Ὁ.ρ.Ἡ. 

5. θαλάσσης ἸὉ.ρ.ἢ. 
11. φανέντων ἃ. 

Ἷ, » Ἷ, Ν 

μίον νομίζοντες πρόξενον ἐποιήσαντο καὶ μετε- 
Χ 

πέμψαντο, βουλόμενοι Σιτάλκην σφίσι τὸν 

Τηρέω, Θρᾳκῶν βασιλέα, ξύμμαχον γενέσθαι. 

θυρεὰν ἘΝ. 4. εἰλώτων 
6. οἱ δ᾽ ἐσπ᾽] οτῃη. Ο.Ρ. 

18. ἐν] οτη. Καὶ .α.[.1. 

ΔΟΙΥ σΟΥΤΘΒΡΟΠα ἢ {Ππ6 Πορὶηπηρ οὗ 
{Π|6 οἷν] πᾶ τποηΐῃ. Βοίογθ {π86 1η- 
{το ποίϊοη οἵ {Π6 ογο] οἵ Μείοῃ, Α. Ο. 
432. ἴπ6. ποὺν τη00Π ἴῃ {Π6 τηοητἢ δ εἸ- 
ΤΟΡΒΟΥΊΟΠ [61] οα {Π6 {Π]τ θη ἂν οὗ 
1Π6 τηοῃῖῃ, ᾿πβίθαα οἵ [Π6 ἤγβί. (ὅδε 
ΟἸΙπίοη, [δ] Ηφ]]θηϊοὶ, Αρρεπᾶ. ρ". 
204.) Απᾶ Δ ποὰρὴ Μοίοῃ᾽ 5 οδ]οι]ὰ- 
[ἸΟΩΒ ΜΟΙ [ΔΓ ΤΏΟΤΘ δοσιγαίθ {Πδη {|18, 
γού {πον ὑγο 6 801} ποῖ 50 δχδοῦ θπΐ {πα 
ΒΟΙΏΘ ΨΑΤΙΆΓΟΠ Πα ΔΙΊΒΘ Ὀοίννθθη {Π86 
Εἶν] ἀπ παίασα! τη ἀαχηρ {Π6 
{ΠΙΓΓΥ γα 5 ν ΠΙΟἢ οἰαρβθὰ θθύννθθη {Π8 
Ἰη το ποίου οἵ ἢ]8. ἐγ 016 ἀπ {Π6 ΠΠη6 
θη πον 1165 ψντοῖθ ἢ15. ΠΙβίοσνυ. 
(ὅθε Καβίι Ἠδ6]]6η1ο 1], Ρ. 305.) 

τό. πρόξενον ἐποιήσαντο] Π6 ῥτοχο- 
Πτι5. ΔΙΠΟΩρ ὕΠ6 (ἀγθθῖκβ ΝΟΥῪ ΠΘΑΙΪΥ τὸ- 
ΒΘ ]6α [Π6 σΟη5815 οἵ τηοάθτῃ ἔσορθ ; 

"", 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΤΗΒΑΟΘΕ. Α. Ο. 431. ΟἸνπιρ. 87. 5. 

»ὁ δὲ Τήρης οὗτος ὁ τοῦ Σιτάλκου πατὴρ πρῶτος ᾿Οδρύσαις 

τὴν μεγάλην βασιλείαν ἐπὶ πλεῖον τῆς ἄλλης Θράκης 

ἐποίησε: πολὺ γὰρ μέρος καὶ αὐτόνομόν ἐστι Θρᾳκῶν. 

8 Τηρεῖ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν Πανδίονος ἀπ᾿ ᾿Αθηνῶν σχόντι 
κ « ΄ - »ὼΝ »ὼΝ - ΦΤ 

γυναῖκα προσήκει ὁ Τήρης οὗτος οὐδὲν, οὐδὲ τῆς αὐτῆς 5 
΄ Φο Ψ ε Ν » “ - , “ 

Θράκης ἐγένοντο, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν Δαυλίᾳ τῆς Φωκίδος νῦν 
͵ὕ ΄σ « Ν Ὑ ΄ ε ον ΄ ᾽ 

καλουμένης γῆς ὁ Τηρεὺς ᾧκει, τότε ὑπο Θρᾳκῶν οἰκου- 
΄ Ε - ΝΨ Ν Ν Ἂς ΕΝ ε “ » “ “- 

μένης" (καὶ τὸ ἔργον τὸ περὶ τὸν Ἴτυν αἱ γυναῖκες ἐν τῇ γῇ 
, », - Χ εἶ “ - » » μας 

ταύτῃ ἔπραξαν" πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν ἀηδόνος 
ἣ, Ν ε΄ ῷ » ΄ ΡΝ ᾿ Ἂν Ν “ 

ἀμνημῃ Δαυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται εἰκὸς δὲ καὶ τὸ κῆδος 
7) ᾽ὔ ΄ Ν ἈΝ Ἷ ᾿Ἂ 

Πανδίονα ξυνάψασθαι τῆς θυγατρὸς διὰ τοσούτου ἐπ᾽ 

ὠφελείᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους μᾶλλον ἢ διὰ πολλῶν ἡμερῶν 

1. πρῶτος] οτη. ἃ. 2. ἐπὶ πλεῖον Α.Β.Β.Η.Κ.6... «.ρ.}.1. Ῥορρο. (ε]]. 
ΒεΕκκ. (.Ε.6. εὖ νυ]ρὸ ἐπιπλέον. ἄλλης] οτῃ. [.. 4. δὲ] οπι. ἴ.. τῷ τὴν 
πρόκνην Ν. τὴν πρόκνην Υ. τὴν] τοῦ Η. ἀπ᾽] οπι. ὃ. σχόντα ἸᾺ. 
5. προσήκει Ἀ.ΒΙΕΕΝΗ ΚΟΝΥ.ρ».}.1. Ηδδοκ. Ρορρο. ἀοε]]εγ. ΒῈκκ. (.(. εὖ να]σο 
προσῆκεν. 6. ἐγένετο 1. 
τῶν σ΄. 1ο. δὲ] τε ((α. γε 6. 
12. ὠφελίᾳ ΒΕΚΚ. 

δχοθρί ἴῃ [Π6 οἰγουτηβίαηοα ἐπαΐ Πα α18- 
ΟΒαγροϑα Π18 οἤοθ στατϊτυϊζοιιβὶγ, ἀπ {Παΐ 
ἢθ ννᾶβ δΙνναύβ ἃ οἰἼΖθη ποΐ οὗ {Π6 5[αΐθ 
[0 το Π6 δοίβα δβ ρσοχϑηῖιβ, Ὀαῦ οὗ 
τῃαῇ ἴῃ ψΒΙΟἢ Π6 ρογζοσπηθα {Π6 ἀαῦ68 
οἵ 15 οϊοθ. ΕῸΣ ὄἽχϑιηρὶθ, {π6 [,866- 
ἀξ ΠΠΟΠ]Δ ἢ ΡΓΌΧΘΠΙΒ αὖ ΑΙΠΘῺΒ τνὰβ ποΐ 
ἃ [μΔοραφιηοηϊαη, θα δὴ ΑἰΠπθηΐδῃ, 
ψΠ0, ΟἸΓΠΘΥ ἔγομη βοτηθ σοπηθοίοη ] ἢ 
ΤΔοθαφοΙηΌῃ, ΟΥ̓ΪΓοι 8 αἰϊδο;πηθπέ ἴο 
1Π6 ὁ) ραγίδῃ Ρβορ]θ, ππαθγίοοκ ἴο 8Πδιν 
Ποβρι τα! ν ἴο, ἀπ [0 νναΐο ἢ οὐϑὺ [Π6 
Ἰηϊογοβδίβ οὗ, 8411 ϑραγίδῃ οἰ Ζηβ ΨῈΟ 
τηϊρῃς ΠάρΡΡθη ἴο νἱβὶῦ Αἴθηβ. [{ τῃ6 
βίαϊθ [Ὁ νοπη ἢ6 δοίθα δοκπον]οᾶρσοα 
τ, αηα μαὰ δηΐογοα ἢϊβ πᾶιηθ ἴῃ {Π6ῚΓ 
ῬΌΡΙΠΙΟ τθοογαβ 88 {Π6}} Δα ΠοΥϊΖοα ἀρϑηΐ, 
ἢ ννὰβ {6 ῃ {ΠῸ6ῚΓ πρόξενος: Ὀαπὺύ {}}} 1Γῃ18 
νγὰβ ἀοπρθ, πα ψνἢ}16 ἢ6 δοίθα ἴῃ {παῖ 
ΘΑΡΔΟΙΓΥ ΤΠΘΓΘΙῪ ἔγουη ΠῚΒ οὐ ΟΠΟΪΟΘ, 
ἢ ννὰβ οδ])]δὰ ἐθελοπρόξενος. (ὐΟΙΠΡΑΓΘ 
1 ΟΣ τ, ἢ 
2. ἐπὶ πλεῖον τῆς ἄλλης Θράκης] ΕἸΓΠΕΥ, 

“ΟΠ ἃ ἰΆΓΡΟΥ Β0816 ἴπΠδὴ (Π86 τοδί οὗ 
““'ΤΏγαΑΟΘ,᾽" ΟΥ 88 (ΔΌ]]ῈῚ ᾿ἰμύογρτοῖβ ἰΐ, 
Δ ΟΨΕΓ ἃ ἸΆΓΡΟΓ ροτίίοη οἵ [Π6 τοδὶ οὗ 
«ΤΏγδοδ."ἢ 

νῦν) οπι. (.6. 1. τήρης Ὁ... 9. καὶ ἐκ 
11. συνάψασθαι ἃ. ξυνάψασθαι καὶ υ-. 

4. Τηρεῖ δὲ, κ. τ. λ.7] Ὑιά6. Μευχθὶὶ 
Βερη. Αἰμθη. ρ. 92. 95. εἴ Βευκοὶ 
ποίαβ δὰ ϑίορῃ. ΒγΖ. νόοῦθ Δαυλίς. 
Ηυ5. 

Ἴ. τότε ὑπὸ Θρᾳκῶν οἰκουμένης] σοιη- 
Ρᾶγα ϑδίγαο, ὟΠΙ. 7, 1. Σχεδὸν δέ τὶ 
καὶ ἡ σύμπασα “Ἑλλὰς κατοικία βαρβάρων 
ὑπῆρξε τὸ παλαιόν ἃ ἃ ἃ κατανειμαμέ- 
νων τὰ ἐντὸς ἰσθμοῦ καὶ τὰ ἐκτὸς δέ τὴν 
μὲν γὰρ ᾿Αττικὴν οἱ μετὰ Εὐμόλπου Θρᾷ- 
κες ἔσχον, τῆς δὲ Φωκίδος τὴν Δαυλίδα 
Τηρεύς. 'Ταΐϊ 18 ἴο βαγ, μαΐ 1η6 Ηε]- 
Ἰδηϊαῃ Πᾶπηθ 8Π4 Ἰαησααρο πα ποῦ γεῖΐ 
Βυν Δ] ονν θα ἀρ ἴμοξθ οἵ [Π6 νὩγΊΟι5 {γ1068 
γνΒ]οἢ, Παν]ηρ᾽ δὖ ΒΟΟΘββῖνΘ ΡΘΓΙΟ 8 6ἢ- 
ἰοτοὰ ἄτθθοθ ἔτοτη 1Π86 που ὈΥ͂ {Π8 
ἨδΙ]οβροηῦ ἀπα {πμ6 οοαβϑὲ οὗ Ὦγασο, 
Βα 5ϑέι]8α {Ππϑιηβεῖνο8 ἴῃ αἰ σθηΐ ρατίβ᾽ 
οὗ (88 σοπηίτυ. 

1ο. κῆδος] Κῆδος, ΡΓῸ ἐπιγαμία, εἴ κη- 
δεία, οὐ κηδεύματα ἀραιὰ Ρ]αΐοῃ. εἴ 1)6- 
τηοβίῃ. Ῥοϊϊαχ, ΠΠ1. 2.9. Νιᾶ. Ηρβυοι. 
κηδεσταί. Ἰ)ϊοηγΒ. Ηα]ϊς. γ18. ΝΥ ΑΒ55.. 
11. διὰ τοσούτου] ““ Αἴ 5.6} ἃ αἰδίαποθ;, 
“ΜΠ 5.0 ἃ ἀἰδβίαποθ ἴὸ σοῦ ἑἠγοισῆ, 
““ Ῥοίογο 6 σου] σϑᾶοῃ {πὸ σου ίγγ.᾽ 



ἘΨΤΓΡΡΆΦΗΣ᾽ Β. 

ΘΟΑΒΤΒ ΟΕ ΡΕΠΟΡΟΝΝΕΒΌΒ. Α. Ὁ. 431. ΟἸντηρ. 87. 3. 

ἐς ᾿Οδρύσας ὁδοῦ") Τήρης δὲ οὔτε τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔχων, 5 

ΕΠ 0: 909 

Ἂ.Ἅ “ » ’ « “ 3 » Φ ᾿ς ἡ 

βασιλεύς τε πρῶτος ἐν κράτει ᾽᾿Οδρυσῶν ἐγένετο. οὗ δὴ ὄὀνταό 

τὸν Σιτάλκην οἱ ᾿Αθηναῖοι ξύμμαχον ἐποιήσαντο, βουλόμενοι 
» “ ω Ἴδε: 

σφίσι τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία καὶ Περδίκκαν ξυνεξελεῖν αὐτόν. 
» [2 ἊΝ ΄“- ’ὔ 

5 ἐλθών τε ἐς τὰς ᾿Αθήνας ὁ ΝΝυυμφόδωρος τήν τε τοῦ Σιταλκου ἢ 
, ἍΠ 0 αν χ ΄ χ ΩΝ ἈῊΡ Σ τν κα Ξ 

ξυμμαχίαν ἐποίησε καὶ Σάδοκον τὸν υἱον αὐτοῦ ᾿Αθηναῖον, 
΄ ἄν ἣν ᾿ ΄ ε ͵ 7 7 

τὸν τε ἐπὶ Θρᾷκης πόλεμον ὑπεδέχετο καταλύσειν᾽ πείσειν 
᾿ . 

γὰρ Σιτάλκην πέμψειν στρατιὰν Θρᾳκίαν ᾿Αθηναίοις ἱππέων 
΄ Ἁ Ἂ, ΄- 

τε καὶ πελταστῶν. ξυνεβίβασε δὲ καὶ τὸν Περδίκκαν τοῖς 8, 

ιο ᾿Αθηναίοις, καὶ Θέρμην αὐτῷ ἔπεισεν ἀποδοῦναι: ξυνεστράα- 

τευσέ τ᾽ εὐθὺς Περδίκκας ἐπὶ Χαλκιδέας μετ᾽ ᾿Αθηναίων καὶ 
’ “ νὴ ΄ ε ΄ ΄ 

Φορμίωνος. οὕτω μὲν Σιτάλκης τε ὁ ηρεω Θρᾳκῶν βασι-9 
, ε ΄’ 

λεὺς ξύμμαχος ἐγένετο ᾿Αθηναίοις καὶ Περδίκκας ὁ ᾿Αλεξαν- 
, ,ὔ 

δρου Μακεδόνων βασιλεὺς. 

ι΄ ΧΧΚΧ. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶν ᾿Αθηναῖοι ἔτι ὄντες 

1. ὀδρούσας ἴ. οὐδὲ Β. 4. ἐποιοῦντο (.1.1,.0.}.6. οἱ σοττ, α. 4. περ- 
δίκαν σ. ξυνεξελεῖν α.1,.ΟΟΝ .ς.6. Ῥορρο. ἀοΕ]1εσ. δαϊ]ρο εὐ ΒΕΚΚ. ξυνελεῖν. 
8. πέμψειν Α.Β.ΕΕΗΚΟΝΟΥ.ς ἀἢρ.8.1. Ηδδοκ. Ῥορρο. (0611. ΒεΕκκ. (Ὁ. εἰ 
να]ρὸ πέμπειν. θρακείαν (.(. θρακηΐαν 1,.0. θρακιήαν Ῥ. ἀθηναίοις τε 
ἱππέων τε Εἰ. ἱππέων---᾿ Αθηναίοις] οτη. (. ὍΣ τε πα: [9: ΒΣ τε καὶ] 
Ὅτ. (.ο. τοῖς] οἵη. (.1,..0.Ρ". 1ο. ““οοεῖβ Θέρμην Ἰι{{Θγᾶπη ἡ σοΥΓ. Ε᾿.᾽ἢ 
ΒΕΚΚκ. αὐτοῖς 1,.0.Ρ.6. δοῦναι δ΄. ξυνεστράτευε (.(.1.6. 12. τε] 
ΟΙΏ. 6. 14. μακεδόνος Ρ. 

1. οὔτε---ἔχων, βασιλεύς τε---ἐγένετο.] 
ΤἼαΐ ΤΠ6ΓΘ 15 ἃ ΘΟ ΠΙΒΙΟΠ ἤδγΘ ἴῃ {Π6 
ΘΟΠΒ ΓΤ ΟΠΟΠ 15 οἰθασ. δ μαΐ 15 τηθδηΐ 
15 {Π15, “1τΠαΐ Τοτοβ μαα ὩθΠογ 1Π6 
“ βΏ1η6 Πδη6 ΜΠ] ΤΈΓΘιιβ, ΠΟΥ [Π6 
““ βᾷτηθ Κησάοπ; {Π6 ὁπ6 Βανϊηρ ὈΘθῃ 
““ κιηρσ η ῬΠΟΟΙΒ5, δηα [Π6 ΟΥΠΕΙ ἀιηοηρϑβ 
“1ῃ6 Οἀγγβιαπβ.᾽" “ΓΗΒ πηρηῦ Πᾶνα 
Ὀεδοη Θχργοββοα ὈΓ ὕψο νϑυῦ8, οὔτε--- 
ἔσχεν, βασιλεύς τε---ἐγένετο : ΟΥ ὈΥ {68 
ῬΆΓΓΟΙΡΙ8Β πα νου, οπητηρ {Π6 σοη- 
Ἰαποῦοη ; οὐδὲ---ἔχων, βασιλεὺς ἐγένετο. 
Βαϊ {Π6 τηϊχίπσο οἵ {Πθ86 ὕννο ὄχργθε- 
ΒΙΟΠ5. ΨΉΙΟῆ ΤΗποναἸ4θ5 μὰ5 δἀορίεα 
ΟΠ Ὀ6 ΠοΟΙΒΙηρ 6156 {πη δὴ δηδοο- 
Ἰυτηϊὰ. 

6. Σάδοκον] Ηϊ]Ἰδίογίατη ἤᾶπο ἰδηρὶῇ 
Ατσιβίορῃ. Δομάση. 145. Ὁ] ὅ.Π0]. Σά- 
δωκον. ΝΥ Α55. 

". τόν τε---καταλύσειν] [)6 ΠοΥτη6 ἃ}} 
ΑΥΠΘηΙθηβιθιιβ σαρία δϑῦ βιργ. 110. 1. 
ΠΔΡ.6:1, 1. ΠΌΚΕΒ. 

πείσειν γὰρ--πέμψειν] ““ [}8114ἴπ|πὶ 
“ ρϑῦ ὐεθοῖβ, ὉὈῚ ἴῃ ΡὈΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ νϑγθῸ 
“ αΓΕ7Ὶ Β᾽σΙσαῦο ᾿ηθβί, δάση 1ηΠΠ|- 
“ ναιτῃ ξαςα"Ἱ] Δα] ρσογο." ΗθΙτηΔΠΗ, 
ἀ6 Ργεοθρεβ αι αβάδτιη ΑἰΠοϊβί. Ρ. χῖν. 
Οη {Π6 ΨἜῈΟ]6 βιθ]θοῦ οἵ [Ππ6 ἴθηβα οὗ 
[Π6 ᾿ἰηἤπηιῖῖνα τηοοᾶ, γΠμθη [Ο]]Ον]ηρ; 
ΟἿΠΕΥ γοΥΌ8, 566 8ῃ Θχοο]]θηΐ οββᾶν Ὀγ 
ΠΟΘ οΚ, απιοηρδί Πὶβ Ρατγόγψα, μὈ- 
ἸΙ5Η 6 δ {η6 6πα οὗ "158 δαἀϊίοη οἵ ΡΥ - 
Ὠἰσθ 5. Ρατογρ. οὕ Ί. 

11. Περδίκκας] [06 110 εὖ Ατόμοὶδο 
τηυ]ία Ρ]αίο πη οτρ. απὸ Η Βίου στιὰ 
ἙΟΠ Ἰογο8 Ἰαϊθηΐ. Ρ. 321. Οὐπίογ })1οα. 
Ρ. 4τ6. ΥὟὙΑ55. Εἰ βυρε. δᾶ 1. 57» .» 2. 
Ὀυκεκ. 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΟἸνΩρΡ. 87. 3. 
ΓΑ Ψ ") ΄ ι 

περὶ Πελοπόννησον Σολλιόν τε Κορινθίων πόλισμα αἱροῦσι 
Ορογαίοηβ οὗ {πὸ ἢφοὺ ᾿Ν 
ἕ καὶ 

Του Πἃ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ5 

σοπίϊπιιθα. ΟΘρΡΠ8116- 

ἰδ ἰβ ΌΠ ΟΥ̓ΘῚ ἴὸ {Π6 

Ὁ] απο οὗ ΑἸ 68. 

παραδιδόασι 
Υ, Ν ψ- Ἂς ΄ ἊΣ 

μόνοις τὴν γῆν καὶ πόλιν νέμεσθαι" 
ΒΕ - ΕΣ 

Αστακον, ἧς Εἰὔαρχος 

΄ Δ 

Παλαιρεῦσιν ᾿Ακαρνάνων 

καὶ 
3 ἃ , 

ἐτυράννει, λαβοντες 
Χ ΄ "3 ᾿ ΟΝ Ν , » Ν 

κατὰ Κρᾶτος και ἐξελάσαντες αὐτὸν ΤΟ χωώριον. ἘΝ ΤῊΡν ξυμ-5 

, ΄ 
2 μαχιὰν προσεποιησαντο. 

ϑπροσπλεύσαντες προσηγάγοντο ἄνευ μάχης. 

3 Ν ΄ 

ἐπί τε Κεφαλληνίαν τὴν νῆσον 
΄ Χ τ 

κεῖται δὲ ἡ 
Ν ! 

Κεφαλληνία κατὰ ᾿Ακαρνανίαν καὶ Λευκάδα τετράπολις 

«οὖσα, []αλῆς, Κράνιοι, Σαμαῖοι, Τροναῖοι. 
Δι τ ΣΝ ΄ Ω « “ » ἊΝ ᾽ἊΘ ΄ 

πολλῷ ἀνεχώρησαν αἱ νῆες ἐς τὰς ᾿Αθήνας. 
΄, ΄- 

ΧΧΧΙ. Περὶ δὲ τὸ φθινόπωρον τοῦ θέρους τούτου ᾿Αθη- 

ναῖοι πανδημεὶ, αὐτοὶ καὶ οἱ μέτοικοι, ἐσέβαλον ἐς τὴν 

ΕἾτοῦ ἱπνααίου οἤ τὸ Μεγαρίδα Περικλέους τοῦ “Ξανθίππου στρα- 
Μορασία Ὀν {π6 ΑἴΠ6- 

5. "ἴλπβ, ταπα ἡπποίϊοι τηγοῦντος. 

1. σόλλιον (.6.1.0.6. αὐτὰ Θίοθρπαπο 46 Ὅτ. Ηδδοῖς. Ῥορρο. (οε]]. 
σόλλον Καὶ. Ὁ. 

«ἢ. σα ϑσαθοπ 1ο. Ρ. 450. Ηδδοκ. Ρορρο. 
1711. 05. 1. σόλιον ΒΕ. Ἢ 6.0. 
2. παλαιρεῦσιν Α.Β.ΕΕΉΗΝΟΝ. οἴνρ 
6061}. Βεκκ. (κα. οἵ νυ]ρο παλαβεῦσεν. 
ἤσαντο 6. κεφαληνίαν (.Ἐ. 1. 
σαντες ῬΟΡΡο. 

κρανεῖοι ἴ,..Ὁ. κραναῖοι 1. 

606}. 
1ο. πολλῷ χρόνω Υ. 

Ι. Σόλλιον] ΤΠ6 παπηθ οὗ {Π18 Ρ]δσθ 
Οσσιγβ, 1 θοΙονθ, ΟἿΪΥῪ [ΠγθΘ {1Π168. ἴῃ 
ΓΗ αον 1468 ; Πογο, ἀπα 1Π1]. 05, 1. δπᾶ 
Ν. 30, 2. ἃη4 ΒΕΚΙΚΟΓ ἴῃ Ὧϊ5 δαϊτοη οὗ 
1822 5Ρ6118 1Ἢ ἴῃ ϑδοῇ οἵ {Ππθ86 {ἢγθθ 
ΡΙασοβ αἰ γθπα]ν. “ΓΒ 15 ΒΌΓΟΙν ἴο ΡαῪ 
ΘΥθαίου τοβρθοῦ (οὸ {πὸ ΜΗ, οἵ Τππον- 
(1465 ΤΠὰπ {πον ἄδβοῦνθ, δηΠ 15 ἴῃ [}18 
σΟΠίγατΥ 0 ΒΚ ΚΟΥ 5 οὐ ἡπαρηθηΐ, ἃ8 
ἀθοϊαγθα ᾿π᾿ (Π6 ῥγθίαοθ [0 ΠΪΒ ΒΥΠΆ]16Γ 
οαοη οὔ 1821. 1 πᾶν {Ππουθίοτο δἀορίοα 
[πὸ σραάϊηρ Σόλλιον, ἀπ Πᾶνα Κορί ἰΐ 
ὙΡΠΘΤΟΥΘΓ {Π6 νΟΤ ΟΘΟΙΓΒ: 85 ἰδ Πὰ5 ἴῃ 
115. Τἀν στ ΒΟΠη6 οἵ ἴπΠ6 ΜΗ, οἵ  πιον- 
ἀἸάθ8, ἀπ {πὸ τοχῦ οἵ ϑίθρμδαηιβ Βγ- 
ΖΑΠΠ 1 Π118, ἡν ὨΙΟἢ 1η {818 Ρ]ασο οαηποῦ θ6 
ΘΟΥΤΙΙΡί, ᾿ΠαΒΙη ἢ ἃ5. {Ππ6Ὸ οὐοσ οἵ {Π6 
Ἰοί[ογβ ῬΓΟν ΘΒ 1[8 σΟΥΓΘΟΙΠ 6588. 

4. Γλστακον)] Δα Δολο]οὶ οβίϊατη ἴῃ 

καὶ οἱ περὶ Πελοπόννησον ᾿Αθη- 

ἡ. προσπλεύσαντες Ο.Ἐ Ἐς. [προσ Ἰπλεύ- 
πλεύσαντες .Β. ΒεΕκΚΙκ. (Ἴ06]]. 

Ρορρο. (106}1. παλεῖς .6.ΗΠΠῸΝ. ΡΟΝ. 6.6. παλῆς ν6] παλεῖς Ε΄. νυ]ρὸ παλλῇς. 
σάμιοι Ἐ.6. 

προνναῖοι ΒΟΉ ΚΟΝΝ. Βεκκ. 

τὰ 3 » 

ὕστερον δ᾽ οὐ 

Τηΐτα 
βόλλιον ἃ.1, να]ρο, εὐ ΒΕΚΚ. Σόλιον. 

4. ἄστακτον -" δ. ἄσταχον ὯΣ 6. ἐποι- 

9. παλῆς Δ.Β.ΙΕΚ.Θ.α.}... 

προναῖοι (.1.1..0.}.6.6. Ῥορρο.. 
πρόνναιοι (ο.ἴ.σ. νυϊρὸ πρόύναιοι. 

Ἀσαυπδηΐα ΡΟηΪΣ ϑου]αχ. ΨΙὰθ ΤΠ νιατη 
ΧΧΧΥΠΙ. τα. 10] οο]οπΐα (δρῃα]θηΐδ, 
Υ Α55. 

9. Παλῆς, Κράνιοι, κ. τ. λ.] ΤΏΘ58 
ῬΙΌΤᾺ] ΠὰπΊ65. 1Ππβίγαϊθ ναῦ τνὰ8. β8ϊα 
1ῃ ἃ [ογη6. ποίρ, {Ππαῦῷ [Π6 ΘΆΤΠΟΥ πόλεις 
ὙΡΘ ΓΘ ΒΟΟΙΘΕΙ65 οἵ τηθη ἢν] ηρ' Ἰὴ [Π6 ΒΔ ΠῚ 
ἀἰβιγιοῦ, [τότ {πὸ βονοσαὶ ρᾶγίβ οὗ νυν] ἢ 
[ΠθῪ αἰογνναγὰβ οαπηθ τορθίμου, αν 
Ἰινθα τη {Π6 βᾶτηθ νγ8}]18. ϑίγαθο, 
ὙΠ: 2. ΖΝ (Όἕ 387:) Σχεδὸν δὲ καὶ τοὺς 
ἄλλους τόπους τοὺς κατὰ Πελοπόννησον, 
πλὴν ὀλίγων, οὺς κατέλεξεν ὁ ποιητὴς, οὐ 
πόλεις ἀλλὰ χώρας ὀνομάζει, συστή- 
ματα δήμων ἔ ἔχουσαν ἑκάστην πλείω, ἐξ 
ὧν ὕστερον αἱ γνωριζόμεναι πόλεις συνῳ- 
κίσθησαν. 

13. Περικλέους] ΠὨΙοάον. ΧΙ]. 300. ἃ. 
ὙΥΑΒ5. 
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΄“ , ΄σ ἈΝ 7 3, 

οὗ ἀπὸ Ἰαπᾶ ἀπᾶ 8ὸὰ ψγαίοι ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶν (ἔτυχον γὰρ ἤδη 
ἴογοοβ οὗ ΑἸ ΠΘΠ5 οἡ ἐΠ|58ς δ ῊΣ τ Ἔν ᾿ - 

ὁοοδείοη. ἐν Αἰγίνῃ ὀντες ἐπ᾽ οἴκου ἀνακομιζόμενοι) ὡς 
ΕΝ ΧΝ 5» ἴτε ΄ “ Ω ΄ ΕΝ 

ἤσθοντο τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανστρατιᾷ ἐν Μεγάροις ὄντας, 
᾿, » » Χ Ν ΄, , , 

ἔπλευσαν παρ᾽ αὐτοὺς καὶ ξυνεμίχθησαν. στρατόπεδόν τε3 
,ὕ Ἀ ΄ 5 ͵ὔ » 7 5 , ᾽ ’ὔ, 

δμέγιστον δὴ τοῦτο ἀθροον ᾿Αθηναίων ἐγένετο, ἀκμαζούσης 
3, “ ΄ ᾿ς 7 , Ν « “ 

ἔτι τῆς πόλεως καὶ οὔπω νενοσηκυίας" μυρίων γὰρ ὁπλιτῶν 
» » ΄ὔ 5 3 ὡΝ ἐς. “ Ν Ν ᾽ “ ε » 

οὐκ ἐλάσσους ἦσαν αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι (χωρὶς δὲ αὐτοῖς οἱ ἐν 
’ ͵ Φ ’ Χ ὔ » 

Ποτιδαίᾳ τρισχίλιοι ἦσαν), μέτοικοι δὲ ξυνεσέβαλον οὐκ 
΄ 7 « “ ᾿ 7 “ 

ἐλάσσους τρισχιλίων ὁπλιτῶν, χωρὶς δὲ ὁ ἄλλος ὕμιλος 
“ ὔ ω ᾿Ὶ Χ ἊΝ “ ΄-“ 

το ψιλῶν οὐκ ὀλίγος. δῃώσαντες δὲ τὰ πολλὰ τῆς γῆς ἀνεχώ- 4 
ϑὺ τ ᾿ Ν [χὰ » “ ΄, εν 

σαν. ἐγένοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ βρη : ΄ 
- ᾿, » ’ Ν 7 

ἔτος ἕκαστον ἐσβολαὶ ᾿Αθηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα, καὶ 
« ,ὔ Ν “ ΄, Ὁ 7 «΄ ΩΝ ὙῸ 

ἱππέων καὶ πανστρατιᾷ, μέχρι οὗ Νίσαια ἑάλω ὑπ᾽ ᾿Αθη- 
ἐ 

,ὔ 

ναίων. 
Ἶς Ἁ Ν ᾽ , » » , 

5 ΧΧΧΙΠ Ἐτειχίσθη δὲ καὶ ᾿Αταλάντη ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων 
“ ᾽ὔ , “΄“ « ΄ ΄σ 

φρούριον τοῦ θέρους τούτου τελευτῶντος, ἡ ἐπὶ Λοκροῖς τοῖς 
,ὔ “-“ ὔ , 3 ΄σ 

ΤΊΝΟ. 5π|Ὰ}} ἰοαπά οἵ ᾿πουντίοις νῆσος ἐρημὴ προτερον οὖσα, τοῦ 
Αἰδ]δηία ἴον ῆθα ὉΓΥ Η τ 5 Ρ Ξ ΗΝ ἐ ν᾿ Ἂ 

{ΠῸ0 Αἰ Πρ  Π5 ἕο ΟΠ ΘΟΙς μὴ λῃστας ἐκπλέοντας ἐξ Οποῦντος και ΤῊ)" Ζ 

{πῸ Το Δ ἢ ὈΓΙ νίθουβ, ἄλλης Λοκρίδος κακουργεῖν τὴν Εὔβοιαν. 

οταῦτα μὲν ἐν τῷ θέρει τούτῳ μετὰ τὴν Πελοποννησίων ἐκ: 

τῆς ᾿Αττικῆς ἀναχώρησιν ἐγένετο. 

ΧΧΧΠΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Εϊὔαρχος ὁ 
Ἶ 5 “ ,ὔ ᾿Ακαρνὰν βουλόμενος ἐς τὴν ΓΑστακον κατελθεῖν πείθει 

1. ἤδη) οτη. Β.Ὲ ΒΉῊΝ ΟΝ. ς ἢσ. Ῥορρο. τπιποῖβ ἱποῖαβιῦ Ηδδοῖκ. 5. ἀθρό- 
ων Κα. ἁθρόον ἃ. ἡ. αὐτοὶ οἱ ἀθηναῖοι (.(.1,.0.6. 8. ξυνέβαλον] 1.Κ.1,.0. 
το. ὀλίγων Ν. ὀλίγω Κ. ὀλίγον Υ. 11. ἄλλαι ΑΙΒ.ΟΕ ΕΟ Ἢ ΠΤ ΚΟΌΝ ον. 
ο.ἀ ἢρ. ἢ. Ηδδοκ. Ρορρο. (9611. Β6κῖκ. σβίογὶ ἄλλαι πολλαί. 20. τὴν τῶν πελ. 
Β.Ε. 22. ἐπιγενομένου Υ. 23. ἄστακτον Ρ. 

ἡ. χωρὶς δὲ αὐτοῖς κι τ. λ.] Ηδ ποίϊςε5 16. ἡ ἐπὶ Λοκροῖς νῆσος] “ΓΠΘ ΙΒ]. 4 
{Π6 το ρ5 ὑμαΐ τνϑῦθ δυβοηΐ αἵ Ῥοίϊ θα, ““οπ ἴπ6 σοαβί οὔ [ οοΥὶ ;᾿ ΟΥ̓́, ἃ5. 8 
ἴῃ ΟΥΘΙ [0 τηᾶῖκ ΗΪβ σοιηρυίαίοη ΠοτΘ 5ΠΟυ]α τποῦθ ΠαίτΓΆΠΥ βαγ, “0 [Π6 
ὍΡΤΘΘ ψ]Π ψνμαῦ ἢ Πδα σίνθη Ὀθίοσθ, ““ οοαβί.᾽" (Οὐοτηρατο Ηοτγοαοί. 1Π]. 50,1. 
οἢ. 13, 6. ψῇογθ ἢθ πα βαϊὰ {παῦ {Π6 ὙὙδρέαν τὴν ἐπὶ Πελοποννήσῳ. Υ]. 7, 3. 

ὙγΏ0]6. ΠἸΒΡΟΒΑθ]6 ἔοτοβ οἵ Πθανυ-αυτηθα ἡ Λάδη, νῆσος ἐπὶ τῇ πόλι τῇ Μιλησίων 
ΑΥΠΘπΙδη Οἰμ ΖΘ 5 ἃπηοιηΐθα ἴο 13,οΘοῸ κειμένη. 
ΙΠ6Η. 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΞ,. ΥΟΙ,. 1. Ω 
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ὙΕΞΤΕΗΝ ΑΕ ΈΞΒΟΕ,. Α. Ὁ. 431, 0. ΟἸνΙΡ. 87. 2. 

Α..Ὁ. 491,0. 

ΟἸΣΙΩρΡ. 87. 2. 

Ἐχροαϊτοπ οὗ {π6 Οο- 

΄ Ν τς 

Κορινθίους τεσσαράκοντα ναυσὶ καὶ πενταπ 
͵ ν , ε , ε Χ ΄ » 

κοσίοις καὶ χιλίοις ὀπλιταις εαυτὸν καταγειν" 
- - ΄ 3. ΑΝ 3 , οἷ 

τἰπε πίῃ. 0 Αοῦτπα- φγλεύσαντας, καὶ αὐτὸς εἐπικουρους τινας προσ- 
πῖϑ. ΤΟΥ τρϑίογθ ; ΕΞ 53 Ν “ σ΄ » 

Ἐπιατοῖναν. ἐπ εχ ἐμισθώσατο ἦρχον δὲ τῆς στρατιᾶς Ευφα- 
ἰνταηῦ οἵ Αβίδοιιβ ; Ραΐ ͵ ε ς 7, τι , ε 
δὴ Ἦν ἔἕμαν εἰορς μίδας, τὲ ὁ ᾿Αριστωνύμουν καὶ Τιμόξενος ὁ 8 

Μ », 7] « ν᾽ 

2 [9 Βθΐῃι οΥοὲ μι οἶμον ΠῚ ἑοκρατους καὶ ὔμαχος ὁ Χρυσιδος: καὶ 
ἴον 8 οὗ ΑὐοαγπδηΪδ, 

πλεύσαντες κατήγαγον" καὶ τῆς ἄλλης ᾿Ακαρ- ὩΠΑ 4180 ἴῃ 8δὴῃ δἰΐδοικ 

ὉΡΟῚ ΟΘΡΠΔΙ]Θηἷ8. , Ξ Ν ͵΄ ᾽ὕ δ ͵ 

νανιᾶὰς Τῆς περι θαλασσαν ἐστιν. ὦ χώρια 
τες παύει σπ--. σϑὦ...- τ -ο΄΄΄΄'ὖὃ 

͵ὔ , Ν ᾿ Γ-: » 5 Ῥ 

βουλόμενοι προσποιήσασθαι καὶ πειραθέντες, ὡς οὐκ ἡδύυ- 
5» ,ὔ 3.1.5 Ε 7 ᾽ 5» ὥς ΄, 9 

βϑναντο, ἀπέπλεον ἐπ᾽ οἴκου. σχόντες δ᾽ ἐν τῷ παράπλῳ ἐςτο 
“ γΆ » Ν 

Κεφαλληνίαν καὶ ἀπόβασιν ποιησάμενοι ἐς τὴν κρανίων 
χε 9 ΄ὕ ἘΟ5 ᾽ς δε 3 « , κ “ 

γῆν, ἀπατηθέντες ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξ ὁμολογίας τινὸς ἄνδρας τε 
᾽ σ 3 Ὁ τὶ » ’, ᾽ ἤ, “ 

ἀποβάλλουσι σφῶν αὐτῶν, ἐπιθεμένων ἀπροσδοκήτοις τῶν ΟΣ 56 Ὁ ΘΓ ΘΕ ΕΘΗ ΚΥΟ ΣΝ 
,ὔ ΄ ’ 

Κρανίων, καὶ βιαιότερον ἀναγαγόμενοι ἐκομίσθησαν ἐπ 
Ἵ 

οἰκου. 15 

ΧΧΧΙΨΝ. Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι οἱ ᾿Αθηναῖοι τῷ πατρίῳ 
’ 7, Ἷ Ν » ΄ -“ » “- - 

νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ 
΄σ΄ ἥ ΄σ 

τος δι τισιν Κις πολέμῳ πρῶτον ἀποθανόντων τρόπῳ τοιῷδε. 

2 αὖ Αἰ 6η5 οὗ {πὸ οἱ(- 

ΖΘΠ8 ΨΠ0 Πδα [2]]6ὴ ἴῃ 

οὐδ᾿ 

Ν δ » σ΄ , κω » ΄, 

τὰ μὲν οστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων 
᾿,; Ἂ “ Ν ᾽ ᾽,.) ΄ 

πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες, καὶ ἐπιφέρει τῷ 20 

4. ἤρχοντο (.6. 9. ἐδύναντο (.1..0.α. ΒεκΚΚ. 1ο. ἀπέπλευσαν 1,.0.Ρ. 
εον ν᾽ εἰ 

ἐπέπλεον ἃ. ἔπλεον θ6. ἀπέπλευσαν ἃ. τ1. κεφαληνίαν 6.6. κραναίων γρ. ἃ. 
κρανείων 1..0.Ῥ. κρανίαν (ΛΔ. κρανωνίων ἰ. 12. ἀπαντηθέντες ἃ. 12. ἀπροσδοκήτοις 
ΑΒ ΕΝΗ.ΚΚ.Θ. οἵ οογγθοῖπβ Ὗ' .α.ρ.}.1. Ηδδοκ. Ῥορρο. (ἄοβιον. Βεκκ. Β.0.α. εὐ 
να]ρῸ ἀπροσδοκήτως. 14. κρανωνίων ().1.1,.0.6. κρανείων οοὐγ. ἃ. ἀναγόμενοι 
Β.1.0.Ρ. ον. ἀνεκομίσθησαν 6. τύ. οἱ] ομχ. .α.1,..0.".6. 17. δημοσίας 
1 ΘῈ; τὰς ταφὰς Ν. 

τ6. ᾿Αθηναῖοι τῷ πατρ.] ΜιάΘ ῬοΙΙ 
Ι͂,66. ΑΓ. Ρ. δοο. οι. Ηυ 8. 

20. πρότριτα] Ποβγοῆ. πρὸ πολλοῦ. 
γιά. 'ΓΠΘορηγαβί. 1Π1.- 7. δγηθβιατη 
ὡριδύ, ΙΝ, δυϊάαβ πρότριτα τῇ τρίτῃ 
ἐπάνω ἡμέρᾳ. ΝΥ͂ΑΒ5. [06 προθέσει 
τποῦθπογτη ἃΡαἃ ΑἸΠΘΠΙΘη565. ἴῃ ἴθι- 
{πππὶ αἴθ δηΐθ τὴν ἐκφορὰν «α. Τηΐον- 
ΡΓοῖθβ Ῥο]]αοῖβ, ΠῚ. 146. Ὀύυκεᾷκ. 
“Ὥγρθο ἀανβ Ὀθίογθ {Π6 οαυγγηρ ουἱ 
κ1η6. θοΩγ ἴο Ὁπ6 θγ1Α] :᾿ (Πα 15, δο- 
οογάϊηρ το {π6 τθοὶς ποθ οἵ οοιηρι- 

(Δ. 0, Βρροβίηρ {Π6 θυ ]Ὰ] ἰὼ ἴαϊκθ 
ῬΙαοθ οα ἴΠ6 {πἰγὰ ἀαν οὗ {Π6 τῃηοῃίῃ, 
πρότριτα ννου]ὰ Ὀ6. οἡ ἴΠπ6 ἢτγβι ἄδν. 
Ιηὴ ογαϊηαιν [ἀΠΘγα]8, {πΠ6 θΟΩΥ ννᾶβ 
ΟὈἸΙρ Θὰ τὸ 6. οαΥτῖθα οἷν {Π6 ἀν ΔΕοΥ 
ἴΐ τνὰβ Ἰαϊἃ οαΐ, ἀπ ὑπ ἔαηοταὶ ἰοοὶς 
ΡΙασο Ὀθίογο βιαητῖβο (ΟὈΙηράγ 1) 6πηο- 
Β΄ ΘΠ65. ἀραϊηβί Μαοαγίαίιιβ, Ρ. 1ο71. 
Ἐε βίο, ΟἿσοτο (6 Πορὶθαβ, 11. οφό. [ἢ 
ΡΥΪναΐθ Πιηθ γα ]8 4180, ΟΥ̓ ΠΙΟΠΒ. ἴῃ ὈΓΑΪΒ6 
οἵ 1π6 ἀδοραβθὰ ννϑσθ [ουθ] ἀθη, ΟἼσΘΓΟ, 
1014, 

"Ἂ ᾿ 

᾿ 



ΞΥΒΕΡΑΦΗΣΕΒ: ΠῚ. 24. ΦΟῚ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. 6. 43,, 0. ΟἸΣτρ. 87. 3. 
ε Ψ τον , ΄ ᾽ ἋἊἋ Ν « 

μανεῖο τ ἐπο Βρέ ω. αὑτοῦ ἕκαστος ἣν τὲ βούληται. ἐπειδὰν δὲ ἢ 3 
ΤΊΘΓ Οὗ {Π6 νᾺΓ. » Ν Ὠ ΄ , ", 
; ἐκῴορα ἢ, λαρνακας κυπαρισσίνας αἀγουσιν 
“ “- ΘΕΡ, “ 5 Ν δ 5 σις “ἤ 

ἅμαξαι, φυλῆς ἑκάστης μίαν" ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾷ ἧς ἕκαστος 
ἕν “ Νὴ , Χ ΄ὔ » ΄ “ » “ 

ἣν φυλῆς. μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν, 4 
ἈΝ Ν ε κα ᾿ ᾽ , ᾿ . ε ͵ ,α "ἘΞ 

5 οἱ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. ξυνεκφέρει δὲ ὁ βουλόμενος 5...“ 
» ΄“ 4 “΄“ ὑν . , 

καὶ ἀστῶν καὶ ξένων, καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσήκουσαι 
Ἀπ Ν ΄ 9 ͵ , 3 » Ν ͵, 

ἐπὶ τὸν ταφον ὑλοφυρόμεναι. τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημοσιον 6 
“ 5 31} τῆς - ,ὔ , “ , ὟΝ 

σημα, ὁ ἐστιν επὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως, καὶ 
ἀν 9 » - Υ͂ Χ ; “- Α ΄ ᾽ν » 

ἀεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων, πλὴν γε τοὺς ἐν 

"πίνῃ ὈΡΩΣ τῷ... 
Ι Ν Ν , “- ΘΕΌΝ 

ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ, ἀνηρῚ 

“- » 7 δε ἠξῳ “ Χ » Ἂ ,ὔ Ε “ 

το Μαραθῶνι" ἐκείνων δὲ διαπρεπὴ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ 
Ἄ ᾿ , 

καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. 
ε ͵7 « Ἷ ΠΣ ,ὔ ἃ “Ὁ 7 “ ΝῚ ΕῚ "ω" 

ἡρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως, ὃς ἂν γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξύνετος 
ϑ 3 ΄ Τὸ ’ 3. τ ᾽ “ », Ν 

εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ, λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν 
7 Ν ἃ “-“ ΕῚ 72 - νὴ ΄ὔ 

πρέποντα μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται. ὧδε μὲν θαπτουσι᾿ 8 
Ν Ἁ Ν - » Φ ᾿ς 2 ᾽ ΄σ Ἂ ΄“ 

τό καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου, ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς, ἐχρῶντο 
“ ’ ν 3 ΄- ΄, ΄ “ « 

τῷ νόμῳ. ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε []ερικλῆς ὁ9 

1. ἑαυτοῦ ἃ. βούλεται Τὴ. δὲ ΑΙΒΙΟΚΒΙΟΉΚΟΠΙΝΟ ΡΟΝ". 4.6.6.}.1. 
ΗἨδδοὶς. Ῥορρο. (οβ]]ευ. Βεκκ. να]ρῸ δὲ καί. 2. κυπαρισσίνους ἃ. κυπαρισί- 
νους. . ἅμαξαι οὖσαι φυλῆς ἑκάστης μία σ.Ἰν. δὲ ΑΙΒ.ΟΒΕ Ια Η.Κ. 
ΝΙΝ οἴ σιν, Ηδδοκ. Ῥορρο. (06}1. ΒΕ Κὶς. οδίουὶ δὲ καί. 5. ξυνεμφέρει ὦ. 
6. ἀστικῶν 1,..0.Ρ. παρεῖσαν (Ὁ. παρῆσαν {π 0. Ῥι ἡ. ἐπὶ] κατὰ 1,.. παρὰ 
α.0.Ρ. το. δὲ] γὰρ α.1,.0.Ρ. τὴν ἀρετὴν διαπρεπὴ 1,.0.". 11. δὲ] 
γὰρ ρ. κρύψωσι τῇ γῇ 11} σ. ἢ. γῆ ΡΨ ἘΝ 12. ὃς] ἀξιώματι ὃ ος ΗΕ. δοκεῖ 

ΒιΘιρ.ἢ. 15. ἀξιώσει Δ.Β.0.Β.Β.6.Η.1ΚῸΝΟΝ ο..6.Ὁ ρ.}.1. Ῥορρο. 66}]. 
ΒΟΚΕ. ορηξ. Τ. 69, τ. 11. 65; 8. ΥἹ. 54. 23. να]σο ἀξιώματι. ἰὸς ΒΗ.Κ.α.ρ. 
τ μα θῶ Α.Β.Ι.Θ.ς.}... 14. πρέποντα] προσήκοντα α.1,.0.Ρ.0. ἀπέρχεται 
0. 15. ξυμβαίνει Ὁ.1. 

2. λάρνακας κυπ.] Ηπῃης Ἰοσαπ τὸ- 
͵ 

Βριοῖ δὲ ΠΠαβίγαί ΓΠμθοάον. ΓΤ πουαρϑαΐ. 8. 
΄ καὶ ὁ Θουκυδίδης τῶν ἐν τῷ Πελοποννη- 

σιακῷ πολέμῳ τετελευτηκότων διηγεῖται 
͵ ΄ 

τὸ γέρας" καὶ ὅπως μὲν τὰ εὑρηθέντα σώ- 
΄ ᾽ 

τ ματα τῶν προσηκόντων ὁ ἕκαστος ἠξίου τά- 
Ι φου. ἡλίκην δὲ τοῖς ἥκιστα εὑρηθεῖσιν 
ἐμηχανῶντο τιμὴν, κυπαριττίνας μὲν κα- 
τασκευάζοντες λάρνακας, ὅζο. ὙΊαΘ (1Δ]- 
1:ὶ Οοπιτηθηΐ. ἴῃ Οτάας. 5 γ 011]. ρᾶρ. τοο. 
Ηυν5. 

8. ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου] Ιῃ 
Οδταιηΐοο οχίτα ὕτθοιη. Ὑ1ὰ6 Μϑαχβ. 

τύ. ἀηΐα τῷ αδ]είαβ ἀκι88 1", ἐπὶ] ἐπεὶ Ο. 

46 Ῥορῃ]. Αἰΐ. ἴῃ Κεραμεικός. Ῥρι. 
Τμ6ρ. Αἴᾶσ. Ρ. 405. οὐ ῬΑ]πηου. Εὐχογοῖζαῖ. 
Ρ. 48. ΠυΚκΕκ. πὸ (ὑθγδιηϊοιιβ τ ]0ἢ- 
ουὖδ {Π6. νν8}158. ἝἼοθτο 46 1 μθρὶραβ5, {Π. 
26. ““ΑἸΩΡ Πα] Π 65. ΒΘΡῸΪ ΟΠ ΓΟσ τη αἰιὰ8 
“Ἴῃ (ὑβγδτηῖοο νυ] θπηι8.᾽ ΔΎ τοραγα 
ἴο {Π6 ψοτὰ προαστεῖον, 8686 ποίθ. Οἢ 
ΙΝ. ύ9, 2 

11. ἀνὴρ ἡρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως] 
“Νρο 46 τηοῦίαὶ ἰαάθ ἃὉ 4110, ΠΙΒῚ 8] 
“41 ΡΌΡΠοα δα θα πῇ ΤΟτη σΟΠβΕζαῦι5 
““ ρρβϑϑί, (οὶ ἸΙοθθαί.᾽ ΟἿδοσο ἀ6 [μϑρὶ- 
Ρα8, 1]. 26. 

Ω 2 



1Ο 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΗΕΝΒ. Α. 6. 431, 0." ΟἸΣΙΙρΡ. 87. 3. 

Ξανθίππου ἡρέθη λέγειν. 
ΟΥ Ἂ; 9 ’ 

καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμβανε, 
τὰ δι ὁ Ἃ, - ,, δέρας “-“ ε Ἂ , 

προελθὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον, 
“ » ν᾿) « δε ῖΝ ΄σ σὰς 6 , 27 ᾽’ 

ὅπως ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου, ἔλεγε τοιάδε. 
΄- -“ 5» ΄ 7 

ΧΧΧΥ, “ΟΙ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε εἰρηκότων ἤδη 
ἘΠ 09 “- ΧΝ ᾽ὔ ΄ { νΝ , ΄ « 

ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε, ὡς ὃ 

τὴς “καιρὸς σε Βα. 
4. μὲν οὖν πολλὰ Ο.Ὁ... 
Ο. εὖ οδίθυὶ ἤδη εἰρηκότων. 

. ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμβανε] ΒΘΚΙΙΟΙ, 
ΟΠ τὰς Δα ΒΟΥ Υ οἵ βοπὴ8 ἔευν Μ55., μα 8 
ΑἸ ογθα καιρὸς ἴο καιρὸν, ΤοἰοτΤ]ηρ’ τὸ 1Π6 
ΔΥριπηθηΐ οὗ {Π6 ““ῬΒΙΙΡΡιΙΒ᾽ "οῇ 150- 
ΟΥαῖθβ, τυ ΘΥΘ [6 ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΟΉ διὸ καὶ και- 
ρὸν ἔσχε οὐσιγ5. (ἀΟ]]ῸῚ τοίδ!πβ καιρὸν 
1η {Π6 ἰοχί, θα Πἰβ ποῖθ 15 ἴῃ ἔδνοιγ οὗ 
καιρός ; Δ ἢδ σοΠῆγΠη8 10 ὈΥ πὸ 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠ ἴῃ ΠΙΟηγβ15, ἀπῇ. ἤομ. Χ. 
Ρ- 2141. 4. ἐπεὶ δὲ κατελάμβανεν ὃ τῶν 
ἀρχαιρεσιῶν καιρός. ῬΟΡΡῸΟ α͵50 τϑδᾶβ 
καιρὸς, ΜΏΙΟΝ 1 Πᾶνθ πὸ ἀοιθύ 15 {Π6 
ὕσθ τϑδαϊηρ. ΤῊΘ 5688 15 ποί, ““ψΏΘη 
“Πρ σοῦ δὴ ΟΡρου αη]γ,᾽ Ραΐ ταίῃου, 
“ΜΉΘ {Π||0 ΟΟΟΆΒΙΟΠ ΟΆ1Π6 :᾽ἢ ΟΥ ΠΙΓΘΓΆ]]ν, 
“γῇ Θη [Π6 ΒΘΆΒΟἢ ΘΆ1η6 ἸΡΟῚ ὨΪΠῚ.᾽ἢ 

[ΟΟ]16ν ἴῃ Πἰ8 βθοοπα βαϊοη γϑδᾶβ 
καιρός. Ἰ)ΟΌΓΘΘ ῥγείθυβ καιρὸν, ΓΘΘΥΤΙ Πρ; 
ἴο )οπιοβίμποθη. 1. ΟἸνητη. Ρ. τό. δηᾶ 
11. ῬὨΠΙρΡρΙς. Ρ. 70. Ἀβιβκθ. ἼΠηδ Ἰαϑί 
Ράᾶββαρα 18, πείσεσθαί τι κακὸν προσδο- 
κῶν (ὁ Φίλιππος.) ἂν καιρὸν λάβητε. Βαΐ 
ἃ ΤηΔη 18 5816, 1 {Π]η]ς, καιρὸν λαμβάνειν, 
γγΏΘη 6 σοίβ 8 ΟρΡρουί 1 Υ ἴου οἰ Πρ' 
Βοιηθίῃϊηρ {παὶ Π6 ννὰβ υΊΒ]ηρ' ἴο 40. 
“ΙΒ ννὰβ πού ἴΠ6 σαβθ νυ ῬουῖοΪθβ, Βαϊ 
ΤΑΙΠΟΙ καιρὸς ἐλάμβανεν αὐτὸν, {Ππαᾶῦ 15, 

κε [Ὧθ. {ΠΠ|6 ΘΔ πη|6 ΠΡΟ Ὠϊτη, νἤθη [Π6 
“ς ΒΡΘθοῇ νὰ ἴο 6 Βροκθῃ, νυν θίΠου Π6 
“ ΠΠκοα το 4 1 ΟΥ̓ πο.᾽ (ὐΟΙΏΡα 6. 4180 
Πῖοη (ὐαβϑιβ ΧΠΙΝ. το. θη Βρθαὶς- 
ἴηρ οὗ (ὑξοβαυ 8 ἀβϑαββι παίοη. ἐπεί τε ὁ 
καιρὸς ἐλάμβανε προσῆλθέ τις αὐτῷ.] 

4. οἱ μὲν---αὐτόν.] ῬοΙΊο]65, ἴῃ Ογαΐ. 
αυᾶτη ἐπιτάφιον λόγον νοραΐ, ᾿ΐα ᾿ἰηῇτ: 
τὴν νεότητα ἐκ τῆς πόλεως αιηρΊ σΡ ΩΡ 
ὥσπερ τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰ ἐ ξαιρε- 

θείη. Αὐϊδίοί. ἈΠοί. 1. 7, 34. 720. ἀπᾶθ 
Ραΐοῦ ποβίσατη οἵ ἢϊῸ οὗ 4]101 ΟΥΑΓΟΥ ΠῚ 
ΤηΘηΐθ οἵ ΒΘΉ8115, ΠΟῚ Αι[6Πὶ γαγθε, 

ΓΘΡΓΘΟΒΘΗΓΆΓΘ. ἴρϑαμη ἁυιἸατηι9 1. 22,1. 
Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι, ἢ με 

λοντες πολεμήσειν, ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, 
χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέν- 

Ν Ξ᾿ 5 , ἊΣ ᾽ 
τῶν διαμνημονεῦσαι ἦν, ἐμοί τε ὧν αὐτὸς 

καιρὸν Α.Β.Ν.ρ.ἢ. ΒΕΚΚ. 
εἰρηκότων ἤδη Α.Β.Ε ΒΗ Ν.ρ.ἢ. Ῥορρο. 66]]. Ὁ 

ἤδη οἵη. (ὑδποη. 48. εὖ ῥγ. α. 

ἐλέγ ετὸ ἴῦ. 4. ἐπὶ τὸ πλεῖστον. 

ἤκουσα, καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ 
ἀπαγγέλλουσιν ὡς δ᾽ ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ 
ἕκαστοι περὶ τῶν ἀεὶ παρόντων τὰ δέοντα 
μάλιστα εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα 

τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληθῶς λε- 
χθέντων, οὕτως εἴρηται. (ξοίοτιμη Πέρα 
Ῥουῖοϊο9 οχ Ηογοαοίο ΒΆΠ]ΘρῚς ὙΠ: 162. 
᾿Αμείβετο Τέλων---ὠἀγγέλλοντες τῇ Ἕλ- 
λάδι, ὅτι ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ ἔαρ αὐτῇ 

ΞΕΠ Π Π ῬουΟΙθτα Π1Π1] ργϑοίου Ρ016- ἡ 
ῬΙβοῖΐα βουϊρίαμῃ το] ατιῖββο ἀβΠστηαΐ Ε]1- 
[ΔΥΟ τι ; οὔ ΘοΠ0]. ἴῃ ΗθΙΙΠΟρΡΈΠΟΙΙ, 
Ρ. 21. ἴα ἸΙαυπααί ἀπὸ τοῦ ᾿Επιταφίου 
Θουκυδίδου, πος «αἸϊξον ΤΠθοη. ὙΥ͂Α58. 

5. τὸν προσθέντα τῷ ν.] δὶς ΠΊΟηΥΒ, 
Ηδ]ῖς. ρ. 291. δα. ϑυιθατρ. ὀψὲ γάρ 
ποτε, ᾿Αθηναῖοι προσέθεσαν τὸν ἐπιτά- 
φιον ἔπαινον τῷ νόμῳ ἕο. Ἀυ]ιι5 ]6ρῚ5 
Δοῖοι πη Ὰ]115 (αὖ οὐ ΒΟΠΒΟΙ] Ιαβις ΠΟΒίΤΟ) 
νΊβιι8. οδῦ. ΌΪΟΝ : ατιθπ [μα δγίλιι8 ἰοβία- 
ὕπ| τη 118 ΟΠ ΠΙθ 115 ἔν 1586 ὙἹΓΟΤΊΤΩ 20Γ- 
ταπη, οἵ αὶ ΡΓῸ ραίγια οσοαθ ]ββθηέ, 
ΠΠΘΠΊΟΙΙ. Αὐ Ιοάοτιιβ ὅϊο. ΧΙ. [68- 
ἰαῦαγ, Τὰ 08 ἔα ΘΌΓοΒ ΑΙΠΘΠ18. Ὀ Ἰπηατη, 
{1586 δοίοβ 1 Τ]ΘΠΊΟΥΙΔΙ ΘΟΙῚΙΠ7, 6 
θ6]1ὸ Ῥουβῖοο [ΟΥ ΕΘ Ραρπαηΐθβ ᾧθ]16- 
ταηΐ : 410 οὐδ ΠῚ ἰΘΠΊΡΟΥΘ ἰθρθ σαι {τ|ΠῈ 
αἰΐ, αὐ ἀ6. Ἰαα !θ8. δοσιτη, 4108 ἢ680Ρ. 
σΘηϑιιϊββοῦ ῬῈ]1ΟΘ ΒΘρο]θποβ, οοῇ οἱο- 
ΠΘπὰ ΟΥαΐοΓθΒ, ααῖθτι5. 1 τππαηι8. ἃ ὀἰνὶ- 
ἰαΐθ τηδηαγθίασ, Ὠαροσοπί. πο. οὗ 
ΟΥ̓ΔΙΠΟΠΘΒ. ΠπΠΘΌΓΘΒ, απ δχϑίαην ἀρὰ 
Τ)ϑιμοβίμθηθιη οἱ [γβίαπη, ἀοσθηδ. Μὰ. 
ΘΘΡΠΔΠΙ Νοίαβ ἰὴ 1] ΟηΥ8. Ρ. 22.- 
Ηυν5. 

5. ὡς καλὸν] Μ᾽ ουίαηξ αιι88] ἸΘσ ΓΘ 
καλὸν ὄν. ρα ἔογβαη ἀθ]θμπὶ αὐτόν. 
ΠΟΒΕΒΕ. 

[ΠῚ δὴγ αἸξογαιοη. τοῦθ στϑαυϊγθ, 1 
ΒΒου] ἃ ῬΓΌΡΟΒΘ Ἰηβθυτηρ' ὃν αἴζοι καλὸν, 
ΒαΡΡοβίηρ {παῦ Ὁ ππὰν πᾶν ἀτορροα 
οὐ, ἃ5. οἰζθη Πᾶρρθηβ, Όπι {Π6 τους 
ΓΘη686 οὗ {Π6 βᾶπηθ 50}18016 ἴῃ [Ππ6 ργθ- 
σθαάϊηρ ννογὰ.] 



ΙΟ 

1 

᾿ “ς ΠΟΠ6. ροηαραΐ.᾽ 

ΞΥΓΒΡΆΦΗΙΣΙ Ἐ: 290 ἘΠΕ ΦΙΗΣ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. Ο. 431,0. ΟἸνταρ. 87. 3. 

ἘΤΝΕΠΑΙ, « 
ὉΒΑΤΙΟΝ ΟΡ ς 
ῬΕΝΙΟΙΕΒ. 

(3ὅ---46.) ζς 

ΑἸΕΠΟΙΡΗ ἴῃ Πἰβ ΟΥ̓ 

ἡπαρτηθηΐ 811 τνουᾶβ ἰθ 66 

Πομποῖ οἵ {η6 ἀθδὰ 

πλρἢ 1611 πᾶν θθθη 

ΤΟΓΌΟΓΠΘ; [ὉΓ οἰ ΠῚ «ς 

ΦΠΡΟῸΡ {π6 ἴδ! οἵ 

{Π6 ΒΡΘΆΚΘΙ, ΟΥ {Π8 ὡς 

ῬΔΡΕΔΙΠΪΟΥ ΟΥΆῳΠΘΔΙΟΙΙΒΥ - 

οὗ {Π6 Πϑδτθυβ, 10 υνοι]Ἱὰ 

ΡῈ Βα. [ῸΓ Δ ΠΥ ΒΡΘΘΟΗ 

ΟἿ 5110} 2 Οσοαβίο ἰοὺ 

Βῖνθ βαυβέβοίίοη ; νού ςς 

511], 85. {Π6 1ϑτὺ Πδᾶ5 50 

ΜΠΠ64 ἴδ, Π6 ΜΠ οη- ὅό 
ἀθανοι" (0 5βαὐϊβίν 15 

681]. 

Ν ἡ ω τ ων ’ὔ ΨῪ καλὸν επὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις 
» ΄ » ΄ ᾽ ν ᾽ » ΄“- ὉΟὄ 2 , 

ἀγορευεσθαι αὐΐον. ἐμοὶ δ᾽ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει 2 
ΜᾺ; 5» “ » “- " ΄, Ψ 

εἰναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ 
Ν ΄σ Ν ΧΝ - Ν ἴω Ν 

καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμὰς, οἷα καὶ νῦν περὶ 
Ν ΄΄ ν᾽ ᾿ ν΄ 

τὸν ταῴον τονδὲ δημοσίᾳ παρασκευασθέντα 
« ΄ νΝ ἈΝ 5 ΘΝ 3 Ν ΄ » ΝΝ 

ὁρᾶτε, καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς 
Ἐ “- - Υ 

κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πι- 
- Ἂ; Ἂ, Ν , “ στευθῆναι. χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν 3 

ςς 5 Ὁ , Ἂς « , ζω 3 7 

εν ᾧ μολις καὶ ἡ δόκησις τῆς ἀληθείας 
- “ Ν Ν Ν ΕΒ βεβαιοῦται. ὃ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους 4 

᾽ Ἂν ἃ ΒΩ » ΄’ὔ Ν Ω 

ἀκροατὴς τὰαχ ἂν τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ 
Ψ,. { » 7 ,ὔ ΄ 

“ βουλεταί τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦ- 
“ ΕΣ , Ὰ Ν Χ ΄ “σθαι, ὃ τε ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ πλεονάζεσθαι, διὰ φθόνον, 

ςς " « Ἀν Χ «- - ,ὔ ᾽ ΄ ᾽ὔ ΧΝ “- 
Εἰ Τι ΤῈρ Τὴν εαὐυτοῦυ φυσιν α κΚοῦυοι. μέχρι γὰρ τοῦδε5 

ςς 5 ν . 3,7 , Ἢ Ν « ᾽ὔ 7 5 “ ΔΟδ 

ανέκτοι οἱ ἐπσταίνοι εἰισι πέρι ετέρων λεγόμενοι, ες οσοὸν αν 

ςς ν ΓΟ ἐν “ »"} « ν 3 “ ,ὔ - "΄ ς 
καὶ αὑὐτος εκαστος οιῆται ικᾶνος εἰναι δρᾶσαί τι ὧν κοῦσε 

1. ἐπὶ] οπι. ΝΥ. τῶν] οἵη. ἢ. πόλεων Α.ΤῚρ. 2. ἀρκοῦν ἂν Α.Ο. 
ΡΟ. Η.Κ.1..0.Ρ.Θ.Ν.6.5...... Ηδδοῖς. Ῥορρο. 6106]1. ΒΕκΚΚ. Β. εὐ νυ]ρὸ ἂν ἀρ- 
κοῦν. 
0. ὁράται δ. 
Ὁ. ἄν τι καὶ ἐνδεεστέρως ἴ. 
Ο.6.1,..0.Ρ.6. ὕδη. 48. 

ἘΡοπ" Ὁ.6:},0:: 

6. καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ κ. τ. λ.1 Ηδδοῖκ 
μαβ, 1 τῃ]ηἰς, Ἰπογργοίθβα {Π|6 886 ὑνοσα 8 
ΤΡ αν : “ ΝΘαὰθ ἴῃ ππο΄ νῖγο τηα]ίο- 
“ἢ ΤΌΤ νἸγαὔθ8. ΡΘΡΙΟ] Α11 ἀΘΌοτθ, αὖ 6δὰ- 
“ε ΤΠ] Π 65 ἃ ΤΠ6]]0γ6 ν 6] ἀθίθυοσα οτὰ- 

ΠΟΘ νου εὖ τε καὶ 
χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι ἈΡ,ΘΑΓ ἴο ΠΊ8 
ἴο 6 ΤΠΘΓΟΪῪ ἃ βουύ οἵ δχρ]απδίίοη οἵ 
16. ἴθττη κινδυνεύεσθαι. “““ΠΠ6 νἱτίιι68 
κε ΟΥ̓ ἸΠΔΠΥ͂ γγοΓ8 ΡΘΥ]6 4 ἴῃ πα ᾿παϊν]- 
““ Δ], ῸΓ Πΐπὶ ἴο θ6 θο]θνθα Ῥούῃ 1 
“ ἢθ6. ΒΡΟΚ6 νν6Ὲ}} 8δηα 1 Π6 βροῖκα 1]. 
ΤῊ. ᾿πηργθδϑίοη. οὔ [Π6 τηουῖβ οἵ {Π6 
ἀθαὰ ἀθρεπαϊηρ οα [Π6 ᾿πᾶρτηθπῦ ἀπά 
ΘἸοαθθηοα οὗ {Π6 ογαίου, {Π6]. νἱγίτιοβ 
τηϊρ ἢ ῬΓΟΡΘΙΥ 6 8βα]α το Ὀ6 ρευ]6 ἴῃ 
ΔΒ ῬΡΘΎβοη. 

ὃ. χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν κιτ.λ. 
“ΤῸΓ ἴὉ 15. μαγὰ [0 βρϑᾶὶς ψ] ἢ δχδοῖ 
κε ῬγΟΡ ΙΘίυ ὁπ. ἃ βι}] θοῦ νυ μθσθ, θ6β᾽ ἦθ5 
“ε γχἴ5 ΟὔμοῪ ΑἸ ]6165, 10 15 πατα ἰο οοη- 

4. καὶ δηλοῦσθαι) δηλοῦσθαι καὶ 6. δηλοῦσθαι Κ. 
9. ἐν] οἵη. ργυ. ἃ. 

12. νομίσοι ἴ,.0.Ὀ", 
15. εἰσι] ΟΠ. δ. 

5. τόνδε] οἴῃ. Ο.". 
11. ἂν ἐνδεεστέρως 

12. ὁδὲ α.ὉΟ. 14. αὐτοῦ 
τό. οἴεται, ΟἸΏΪ580 αηΐθᾶ ἂν, 1. 

“ ψΊη06 {Π6 ΠΡΑΥΘΥΒ ὑπᾶΐ ναί γοι ΒΥ 
“10 {Πδῖὴ 15 ἴΠ6 {τπ{ῃ.᾽ Δόκησιν ἀλη- 
θείας βεβαιοῦν 15 ΘΧδΟΙγ, 45. (ΠΟΥ ἰη- 
[ΘΓΡΓΘίΒ. 1ζ, ““ σογίδτη Ρθυβιιϑ οηθιη οχ- 
““ ΟἸἴαγο, νθγ τη 6586 ΔΙ." ΟΟΙΏΡΑΓΘ 
111..43.1. τῆς οὐ βεβαίου δοκήσεως τῶν 
κερδῶν, ““Ὑοτι 1Π- οι θα ̓ πηρτθββῖο 
“ {δῦ νγα ἀγα Ὀγ)) 68." 5ο πεούθ; “1 
κε 15. ΠαΓα (0 ᾿ΠΠΊΡΓΘ55. ΟἿ ΠΠΘΑΤΘΙΒ Π0Π- 
“ὁ ΨΙΠΟΙΠΡῚΥ ἢ {6 τα οἵ πνμᾶΐ το 
“ ΔΥΘ ΒαυΙηρ." Ηδ {ῃθηὴ δα 8 αἱ {6 
ΘΠ οἵ {πΠ8 οπαρίοι,, χρὴ---πειρᾶσθαι---τῆς 
ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ; 
[παῦ 15, “1 τηϊιβύ βηάθανοισ ἴο ρδῖη 
“γοῦν Ὀ] θῇ οἵ [η6 {τὰ} οἵ ψῇηδῦ 1 
κ“Γ ΒΑΨ, ΔΒ. Ὑ06]}} ἃ8 [0 ΔΏΒΥΨΘΙ ὙΟΤΙΓ ὙΡΊΒΉ ΘΒ, 
“ ΔΙΠΠΟῸΡῊ 10 θ6. αἰἤοι!ς το σοοηνΊηοθ 
ἐνοῦ " 

0. ἡ δόκησις τῆς ἀλ.] [,«πήαΐ, οἱ 
ΒΟΠΟ]Ια Ποβου Ὁ δυϊαβ ἴῃ δόκησις 
ἀληθ. υκεᾷκ. 



4 
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ΑΤΗΉΕΝΘ. Α..Ο. 431,0. ΟἸγταρΡ. 87. 2. 
“ δ Ρ ’ » ΄-“ ΄“- 5, “ 

τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦ- 
» Ν Νὴ - ΄΄ “ 5 ΄ “ “ 

σιν. ἐπειδὴ δὲ τοῖς παλαι οὕτως ἐδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς 
» Ν Ν ἌΡ ῚΝ « , ἴω ΄ “- “ “ 

ἔχειν, χρὴ καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πειρᾶσθαι ὑμῶν τῆς 
ΒΕ ΄ 7, Ν 7 Ἀ ΓΝ ε ϑὲν νᾺ - 

ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον. 

“ςΧΧΧΥΊ. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον" δίκαιον ὃ 
(ς 

(( 

ΠΟύΪΟ65 {πο ὶγ Ὡ Ποοϑίουϑ, 

πᾷ {ποῖγ οὐ πητηθ- δύ 

αἰαΐθ {Π6 

Του ἄθυβ οἵ ὑπο" 61- 

[6 8, τς ; ἢ 

μένων μέχρι 

Ῥὶτθ ΠΑ {ΠΟΙ ΡΊΟΓΥ ; ςς 

ἴπ ΜΠΟΒ56 Ῥαΐ ὑποὶγ 

Β0Π8 πᾶν ψΟΥΤΠΙΥ 

ΤΟ]]ονγᾶ, Ὑοὺ Πα ψ1}} 

ποὺ τορθαῦ ΠΟῪ {πΠ6 

(ς 

(ς 

ὙὙ611 Καονθ (816 οἵ ( 

{Π6Ὶ νἱοίογῖοβ ἴΠ Ὑγ8 1, 

Ῥαΐ Ὑ111 ταῦθ ἄθνο- (( 

Ι0Ρ6 {ποθ ἱπίρθνῃηδ] 

ῬΓΪΠΟΙΡΙ65. οὗ {Ποῖν Ρο- ἐς 

πὸ το ψΠΪΟη {Ποὶϊ «ς » γ. 

ΒΥΘΑύ 685 ΔΠΚ6 ΤΠ Ροδοα ἐπηυξήσαμεν, 

δὰ νὰν ψὰβ8 ἰὼ Ὀ0 (( 

ὉΒΟΙΙ 64, 

1. τὸ δὲ ὑπερβάλλον σοα 4. πΠοΠΠ1111. ΠΙοηγβ. Ὁ. ΝΊ. Ρ. 708. 
Η.1.1Κ.1,,0.8.}.ς. οὐ σουγ. Ες. αὐτῶν [)]ΟΉΥ5. 

Ἴ. ταύτης 1,..0.4.6.}..1. Θὲ ΟΠ1580 τῆς ἴ. 
11. κτισάμενοι Τὰ. 

Θ.Υ.ς.ἢρ.8... Ηδδοῖὶκ. Ῥορρο. οθ]]ου. Βεκκ. Β.6. οὐ οθίουι πλέω. 

πλεῖστον ἴ,. 6. δὲ] οτι. Κα. 
αὐτοὶ ἀεὶ ().α.1,.0.}.6. δη. 48. 

οἴη. Κὶ. 15. μάλιστα] οπι. Ο. 
1. Δ] ΓΟΓΆΤη ἐς οτη. Μ. 

Ι. τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν] ΤῊΘ 
ΒΟΠο]αβύ ππαἀογβίαπαβ αὐτῶν οὗ ἐπαίνων; 
(ΠΟΙ ΘΧΡ ΑἸ η8 10, ““ ΠΙΒ διιΐοπη αι Ἰρ- 
“ς ΒΟΤΤῚ Ὑ]Γ68. ΘΧϑιρογαηΐ, ᾿ηνιἀθηΐ."ἢ 
ῬΟρΡρο ἴαϊοϑ αὐτῶν 88 πϑαίοσ, απᾶ 
ΤΆ Ϊκ6 5. 1 τοίου (0 {Π6 Ῥγθοθϊπρ' νου 8 
ἃ ἂν ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαι. 
“ὙΥΠαῇ ροθβ. Ὀθουοπα {Παᾶῦῷ νυ ἢ] ἢ Θά ἢ 
““ ρΟΠΟΘΙνοΒ ΠΙΠΊΒΘΙΓ Δ40]6 ἴο δοροιη- 
““ Ῥ]15}.᾽ 

5. ἀπὸ τῶν προγόνων] ΟὐΠέοΙ 1)6- 
τηοϑίῃ. ἴθ Οταῖ. Εμποῦ. ρᾶρ. 152.--- 
Δ ΑΒ8. 

6. καὶ πρέπον δὲ] “ἘΠ ἀδοοτυτιπι 
““ ριδτη.᾽" “ΤΟ ΙΒ 80 ἀπα Πίηρ ἴοῸ 
““ αὖ {Π6 88 Π|6 {1π|6.᾿ ΟὈμΡΆΓΘ [. 132, 
2. καὶ ἦν δὲ οὕτως. ΝἼ]. δύ, 3. καὶ ἢν δὲ 

ἄξιος ὁ ἀγών. Ἠτοάοῦ. ἸΝ΄. τοῦ, 4. καὶ 

ἈΝ ΕῚ ΄“ ΕΥ ’ὔὕ ἅ Ὡ« ΕῚ ΄“ ΄σ »Ἷ Χ 

γὰρ αὑτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῳ τοιῷδε Τὴν τιμὴν 
2 Ἐ1τβὺῦ πθη Π6 ὈτγϊοΗν ᾽ “ 4 ,ὔ Χ Ν Δ 

ταύτην τῆς μνημὴης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν 

ἀεὶ οἱ αὐτοὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνο- 
------ὄ ’------᾿ 

΄ ΌΝ 

τοῦδε ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν 
΄ ΕΥ 5 ΄ ἢ 57 » Υ Ν 

παρέδοσαν. και εκεινοι Τε ἄξιοι εσπταινου και 

"Ὑ ΄-“ Ψ: ΘΒ ΄- ἣν 

ετί μᾶλλον οἱ πατέρες ἡμῶν" κτησάμενοι 

Ἀ Ν - »Ὰ 7 “ ΒΩ 35 Ἁ 

γὰρ στρὸς οις ἐδέξαντο, ΟσὮν εχόμεν ἀρχῊΡ» 

» 3 7 - ΄- -“ “- ΄ 

οὐκ αἀπονὼς μιν τοις νυν προσκατελιπον. 

Ἂ δὴ , 3... ἊΝ » ς ς “ “ « ΄“- 

τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε οἱ νῦν 
μ, ἊΨ Ἕ » “- ’ « , 

ἐτι ὄντες μάλιστα ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ 
Ν ᾿ ΄ ΄“ ΄σ 

καὶ τὴν πολιν τοις πασι 
΄ὔ ,ὔ Ν » » Ἅ) 

παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρη- 

αὐτὸν Α.Β.Ο Ὁ. 
4. ἐπιτο- 

δι οἱ 
14. πλείω Α.ΕΕ.Ὴ.Κ. 

αὐτοὶ ἡμεῖς 
16. ἀπηυξήσαμεν ἢ. ἀπευξήσαμεν Α. 

. καὶ ἐμὲ] οἵη. Κ. μ 

ὀμνύουσι δὲ λέγοντες. ΧοΠορθοπ. Απαὰ- 
Ῥαβ. 1.1,2. καὶ στρατηγὸν δὲ ἀπέδειξεν. 
Ιη {Π18 δ πι|8 56η886 ψγ αν ἴΠ6 οχ- 
Ῥτθββϑίοη καὶ ταῦτα μέντοι, ἃ5 ἴῃ Πογο- 
αοὔυβ, 1: 96, 2. Ὗ]. ὅτ; 4: 18... 8πὸὲ 
βο ον ]α5, Ῥτγοιηθίῃ. 957. οι. 

8. διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων] (ἀΌ]]ΟΥ 
Ἰοϊη8. [Π686 ὑνουβ ἢ οἰκοῦντες, ἃ8. ἃ 
Τιαῦῖπ ΔΡ]αΐν σαβ6 : “πα! Πρ 1 ΟΥ 
“ἢ ἃ Βιισοθδϑίοη. οἱ ροβίουιν. 
ΟἸΠμοῖθ. ἴαϊκο {Ποῖ ἃ5 ἃ [αἰη ἀαἴϊνο, 
Δ Πα Ἰοὶη {Π6πὶ ννἹ ἢ παρέδοσαν. 

15. ἐν τῇ καθεστηκυΐᾳ ἡλικίᾳ) ““Ὗ ΠΟ 
κε Άγ6. Θνθῃ γοῦ [ὉΓ {Π6 τηοϑύ ρασῦ ἴῃ {Π8 
“ἐ νἱροὺγ οἵ 116.᾽ []λίογα]]ν, “ ἴῃ [Π6 
“ς ρου 164 οὐ βοῦ {{πὸ οἵ ᾿1ξ8,᾽ ψ ῆθη {Π6 
βυβίθιη Πὰ8 ἴῃ ἃ ΤὨΔΉΠΘΙ ΤΟΔΟΠ ΘΑ 105 
Ρογθοιοη, ἀπ γοϑὺβ ἔτονν (6 νου οὗ 

ΕΝ π 

“ρου 

ἰυ,... ῳτϑὐἡ ων δ᾽ 

-αὐλϑκ Ἐν" 



ἘΧΕΡΡΆΦΗΙΣ, Ἐ: 1]. 46, 47. 99] 
ἈΑΤΉΞΒΝΒ. Α.Ὁ. 431, 0. ΟἸνταΡ. 87. 2. 

Ξ- ’ὔ΄ 

“ νῃν αὑὐταρκεστατὴην. 
(ς 

(ς 

(ς 

(ς 
ν 

ςς 

ςς 

(ςς ὁ, 

(ς 

(ςς το “ ἐπακοῦσαι. 

ΤΠΟΒ6. ῬΓΪΠΟΙΡΪ]ο5. 8Γ, 

Ττοθάοτη, θαμπ!ν οὗ 

τἰρηβ, Δ Πα 8. ΠΡΟΓᾺ] 

Ερὶσῖ  : ΠῸ ΡΓν]Ποσρᾶ 
ΣΡ. Πχλεις 

Οαβίθϑ ΘΗΡΤΌΒΒ. 211 Πο- 

ΠΟΙΒ, ΠῸ αδρτααρᾶ 

ΟΠ65. 2ΓΘ ἀορτγὶνοᾶ οὗ 

15 ἴΠ6 Ῥεποῆςβ οἵ θῇπὰ] 

2. ἐκτήθη ἕκαστα 6. 
6. ἐξ οἵων) οτη. σ΄. 
σα.1,0.ΡὈΡ.6. 48. 
σα... Ηδδοκ. Ῥορρο. (οε]]. Βεκκ. 
ΝΙ͂Ν.ε.σ. Ηδδοκ. Ρορρο. (ἀοο]]εσ. ΒΈκκ. 
μενοιΐ. ἑτέρους καὶ ἑτέρους 1. 

Ρ 

μεγάλων Ἀ.Β.ἢ. 

οἰκεῖν α. 

στόνίῃ. [π0Π158 Β6η86 ῬΟΪγ 115 ΔΡΡ]165 
{Π6 (6ΥΠ} ἴο {πΠ6 568 ἴῃ ἃ οαΐτῃ, θάλασσα 
γαληνὴ καὶ καθεστηκυῖα. ΧΧΙΠ]Π. 14, το. 
Δηα Ηρτγοσοίῃβ ἴο {πΠ6 στϑάτι] ΒΕ 5] Ἰηρ’ 

“Οὗ αἸβογάοσ, ἐπεὶ κατέστη ὁ θόρυβος. 
11. δου. τ: 

8. βάρβαρον ἢ ἢ Ἕ. π.] Δρποβοῖ ΤῊ. 
Μερ. ἴῃ βαρβαρικός. ΝΥ Α55. 
Ἕλληνα πόλεμον] ἽΠπ6 τιδ6ὲ οἵ [Π8 

ννοσα Ἑλλὰς ἃ5. δῇ δα]θοίϊνθ τ] ἔθιη]- 
ΠΪΠ6. Βα δίδηθνοα 15. νγ6}} Καόνῃ; Ὀαΐ 
Ἕλλην 88 ἃ ΤηδΒΟ.]η6. δα]θοῦϊνα 185. ΝΘΡῪ 
ΤΆγΘ. (ἀΌ]16Γ σοιηραιοβ Σκύθην ἐς οἶμον 
ἴπ βοῦν]. Ῥγουηθίῃ. 2. ἼΠ6γ6. 5θθ1η8 
ἴο Ὀ6 ΠΟ ΥϑΑΒΟΠΔΌ]6 “ουδὲ ἃ5. ἴο 1Π8 
ΒΘΠΕΪΠΘΠΘΒΒ οὗ [Π6 ῥγθβϑηΐῦ [θχί. 

14. ἐς πλείονας οἰκεῖν) (ΟΠΊΡΑΓΘ [ὉΓ 
[Π6 βοηϊιτιηθηῦ Ὑ]. 29. Ηοτγοάουῦ. 111. 
8ο. Οἰκεῖν “6 ποίθβ ηοΐ τηογοὶν {π6 ρῃγ- 
Β]ΟΑΠΥ ἸΠΠΑὈΙΙησ, θὰ 0Π6 δοὶ οἵ ἀϊ8- 

4. ἡμυνόμεθα (.6. 

- Ε Χ Ν Χ ὯΝ » ὕ 

ὧν ἐγὼ τὰ μέν κατὰ πολέμους ἔργα, 5.. 
- ΄“ » 4 Ἃ 32 » ἊΝ ἊἋ « ΄΄ « -“ 

οἷς ἐκαστὰ ἐκτήθη, ἢ εἰ τι αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡμῶν 
Ἕ Ν᾿ Φ' ΄ ᾿ ΙΔ , ’ὔ΄ 

βάρβαρον ἢ ᾿ἕλληνα πόλεμον ἐπιόντα προθύμως ἠμυνά- 
΄- 5 5» ΄ » ΄ "7 » Ν 

μεθα, μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βουλόμενος ἐάσω: ἀπὸ 
κ “ 3 ,ὕ Ε » » ἈΠΕ ὦ τς 3 Φ 

δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως ἤλθομεν ἐπ᾽ αὐτὰ καὶ μεθ᾽ οἵας 
΄, Ν Ῥ ᾿ “ » 7 “ 

πολιτείας καὶ τρόπων ἐξ οἵων μεγάλα ἐγένετο, ταῦτα 
᾽ὔ “ 9. Ν Ἄς Χ “- Ε ,ὔ 

δηλώσας πρῶτον εἶμι καὶ ἐπὶ τὸν τῶνδε ἔπαινον, νομίζων 
, ΄ ΄ » “ΔΟ Ε “ “ » Ἀ Ν ΝΥ 

ἐπὶ τε τῷ παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχθῆναι αὑὐτα, καὶ τὸν 
΄ σ ἊΝ τ “ Ν ΄, Τὰ 5 ΣῈ ΡΣ πάντα ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύμφορον εἶναι αὐτῶν 

,ὔ Χ ΓΔ » ; 

ΧΧΧΥΊΤΙ. Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ 
ς ἝΝ ΄ 7 Ἷ 4 ἽΝ Ν 

τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ 
ζ ΄σ΄ 5 Ν 32) ἐν Δ ,ὔ « ’ὔ 

μᾶλλον αὐτοὶ οντες τινὶ ἢ μιμούμενοι ἐτέ- 
Ν 35) Ἂ ἈΝ Χ Χ » » ͵ 

καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους 
» ᾽ 3 Ἷ ΕῚ ΄“- Ἷ Ζ 

“ ἀλλ᾽ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται" 
ς ΄, ν Χ Χ χ , Ν ᾿ 
μέτεστι δὲ κατα μὲν τοὺς νομοὺς πρὸς τὰ 

5. ἦλθον ΒΕΗΝΟΝ. ". Ῥορρο. 
9. ξύμφονον ἃ. ἐπακοῦσαι αὐτῶν 

12. μᾶλλον αὐτοὶ ἈΑ. Ἔ; ΟΕ Βα. Η.Κ.1,.0.Ρ.Ο.Υ.ς.α.6... 
ψΟ]ΡῸ αὐτοὶ μᾶλλον. τινὶ Α.Β.ΕΒΗ.Κ. 

ἑτέρους μιμού- 
14. πλέονας (.6. 

(. Α. 6 οϑίδεὶ τισίν. 
12. μὴ] οπη. ργ. α. 

ἥκεῖν Θ. ἥκειν 1..0.Ν, ἥκειν 48. σπη 500]. ἐρχέσθαι τὴν ἀρχὴν. 

ῬοΟΒΙηρ 8Π4] αἰἸγθοίηρ {η6 σΟΠΟΘΓΠ5. οὗ 
ΟἿἹ ἀΔ1}ν Π|ἴθ ἴῃ {Π6 ρ]δςθ οἵ ουχ οταϊ- 
ΠΔΤῪ ΠΑΡ αΟη ; ἴπΠ [Π6 5816 56Π886 88 
{Π6 ἰθγπὶ “116 ΔΠ6 ““ἴο ΠἸνθ᾽᾿ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β 
ποΐ ΟἾΪΥ ῬὮν 5108] οχίἰβίθποθ, θα {6 
ΤΠΔΠΠΘΙ ἴῃ ΜΒ ]Ο ἢ γα δοί ἴῃ {παΐ οχῖβί- 
6η66. Οἰκεῖν ἐς πλείονας 6 5᾽ση]ῆθ5, 
ἴο [ΟΥΠῚ ᾿ΠΒ.ΠπΠ]ΠῸ 5. ἀη4 το αἰτοῦ οὐ 
νΊθνν5 [ῸΥ {Π6 Ὀεποῆΐ οἵ [Π6 τηδ885 οἵ {Π6 
ΘΟΤΉΤΠ ΠΥ. (ὑοτηράγο ἴ. 17, 1. ἀπ Ηεο- 
τοσοῦ. ΙΝ. 170, 3. 8π4 ΧοπορΠοη, ΗΕε]- 
Ἰδπῖ ΤΡ 8. ες: Τῆμνος, καὶ Αἰγαὶ, καὶ 
ἄλλα γε χωρία δύνανται οἰκεῖν. 

δημοκρατία] Μιά. Υ]. 80, 4. βοῦγ- 
Τὰπῇ ΞΡ0]. γού. οιποβίῃ. ρᾶρ΄. 155. 
᾿ασιρ. ΡΠ ΟἢΪ88. π40. ὥΡΡΙ. 405. Ρ]ὰ- 
τοηθῖὴ Μρμηοχ. Ρ. ρ1το. ἃ. ΝΥ Αβ8. 

Ιρ. μέτεστι---ἴσον] “ΓΒ οΙη. Μαρ. Ιῃ 

μέλει. υΚΕΒΚ. 
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αν ; 

ΤΟαιτο5 {ἰμπαὺ ΘΥΟΓΥ 

ΟἿ Θ᾽ 5 ΤΠ ΠΠΘΙΒ ἃ Πα Πὰ- 

ὈΠ5 5ῃοι ἃ 86 οοη- 

Τοττηρᾶ ἴο 15 ΟὟ τη0- 

61, Ὑ6ἐ Πθοσῖν 18 ποὺ ςς 

Ἰσθηβ6 : ἃ πα {πΠῸν ΨῈῸ 

ΤΟΔΓ ΠῸ ἐγγᾶηην, δ Πα 

ὯΓΘ ΒΕ] θοῦ ἐο πῸ Δι ]- 

3 ὑγαγν ταβέγαϊης, ἅΓΘ 

ΟΘΘΡΙν ἱηῆιιοποθα ὈνῪ ς(ς 

1Π6 ἔδρα οἵ {Π6 Ἰδνν8, 

ἀρετῆς προτιμᾶται, 

᾽ ΄ Ψ 

ματος αφανείᾳ κεκώλυται. 
ἐ 

Μ ͵ , “-“ ᾽ν 7 Ν Ἂ Ἂν 

Ὧο ἰπιοϊοιαποο ἐς ἔδίᾳ διαῴορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ δὲ τὴν 
ΤΣ ε “ “ὕ » “ ᾽ 
ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ 

Δ ΌΣΑΕΕΣΣ ΄ Ἂς ω » Χ Ν Ἃ ΒΕ Ὶ 

απὸ μέρους τὸ πλεῖον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ᾽ "-" 
5.0 53 Ν ΄, 

οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν, 
57 ͵7 Χ ΄-“ Ν , ΄ 

“ ἔχων δέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώ- 5 

ἐλευθέρως δὲ τά 
Ν Ν Ἂς ͵ὕ Δ ΠῚ ἈΝ 

τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν 
ΠΆΡΕΙ Χ ΄, - ἘΝ, » 

ἀπ ξαθιαῖν ψΠληρν ὡς χρὸς ἀλλήλους τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἐπιτηδευ- 
ἴο {Π6 γτοβίγαϊης οἵ {π8 

ῬΓΠΟΙΡΙῈ5 οἵ [568 

8Π4 ΚΘ ΠΘΓΟΒΙΐν. «- 

2. τινι ΚΚ «.α.1. 
ἐγκλίνεται. 2. τὰ ̓ πλέω Ὁ. Ὁ Ι,. ̓  Ῥὰϊ: 
Ῥοβί ἀξιώματος ἀο]είαβ ἴτε5 Ε΄. 
τευόμενοι ἴ,.0. 48. 9. τῶν Α.Β.Ν. 

2. οὐκ ἀπὸ μέρους] 1 ἄστεα ψ] (Ο]- 
16γ {παΐ τννα τητιϑῦ ποῦ Ὀν ἴπ686 τνοσ 8 
τππἀογβίαπα ΔΗΥ͂ ΟἸΒΕΠΟΙΟΠΒ. οἵ Τρ, 
Ῥδοδιιβθ 5.0 ἢ ὙγΈΓΘ ΟὈΒοσνοα αὖ ΑΙΠΘμ8 
85. ΜῈ]1] δ5 δἰβεύνῃθσθ, δπα {πὸ μέτοικοι 
ΕΓΒ. ΠῸ ποῦ Θ]]ρΡῚ0]6 ἴο οΟἴἶοθ5. αἵ 
Αἰῆθπβ {Πμαη {Π6 περίοικοι αἱ [,μΔοοαώ- 
1η0η. Β΄ ἀπὸ μέρους τα πηθδηΐ, ἰ μ6- 
Ἰθανθ, αἰ: ποῦ η8. οὗ [ουΐαπθ ΟΥ̓ ΡαγίΥ 
διηοηρσβῦ Π08586 ΨΜΏΟ ΔΓΘ Θα Ά}}Υ οἰ [1Ζ6Πη8. 
ἼΠ6 Αἰμθηϊαηβ Ὀοαβδίθα {παῤ ππθῃ 
ἀπποηρβῦ {πο ὴ τἡνοτα ἀρροϊηΐθα ἴο ρῈ}}}1ς 
ΟΠΊο65 οἰ Ποῦ Ὀγ Ἰοῦ, νυ ]ο ἢ. ἀββιιπηθα δ 
6411] ἤίημοθββ 1Π ΘΥΘΥῪ ΠΠΔΠ, ΟΥ̓ ὩΨΠΘΓΘ 
ΔΎ ΟΠΟΙΪο8 νὰ ΘΧθγοβθα, ὑπαὶ 1 ννᾶβ 
τηδ6, ἴῃ ΑὙΙβ[ΟΟ]6᾽ 5. Ιδηρτιαρο, ἀριστίν- 
δὴν, ἃΠ4 ποΐ πλουτίνδην. ῬΓΟΌΔΡΙΥ 4180 

ἀπὸ μέρους Ἰπο]ιι 65. 480 αἰδυ Ποί]οη8 οὗ 
ΤΠΘΙΘ ΡΑΓΙΥ ΟΥ̓ Ά[ΔΟΙΊΟη : 85, [ῸΓ Ἰηβδίδῃοθ, 
᾿ΓΠοτηἰβίοοϊθβ ἀηὰ Αὐιβίϊθβ, ἀἸΌΠουρἢ 
οὔ {Π6 τηοβύ Ορροβιῖίθ ῬΆγ 1658, ὑνῸ 6 61ἢ- 
ΡΙονθα ἴῃ {π6 ΡαὈ]1ς βουνοθ Τοροίμου ; 
Δ 5850. αἰζογνναγὰβ ΟἸθοῦ. ἀπ ]1)6πιο- 
Βίῃθηθβ, Νιοῖαβ, ΑΙἹο θα άθθ, απ 1.ἃ- 
τη ΟΠ. 

4. οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων δὲ---κε- 
κώλυται] )]οηγν5. ΠΑ]1ο. ρᾶρ'. 123. δα. 
ΡΙαίοποιη ΑἸοῖθ. Ρ. 431. ἃ. ἌΥΑ55.-- 
Κατὰ πενίαν 15 Θαπϊνα]οηΐ ἰο πένης μὲν 
ὦν; “ΝΟΥ ᾿ἀραϊη οὐ δοσοοιπηΐ οἵ ἢ]8 
““ Ῥονογίν, δῇ μῃοιρσ ἢ6 18 8016 ἴὸ ἦὁ 
Κ1ῃθ δίαϊθ βθυνιοθ, ἀθ68. {Π6 Οὔβοιν 
““ οὗ ὨΪ5 σοπαϊοη Θχολάο Ὠϊπη.᾽" 

« 

6. ἀφανίᾳ ἸΚ.Μ.}. ἐαπι ΠΙοηγϑῖο. 

«ςς ΄ «ε , 5 δὲ 5 “ Ἂς χ ᾽ 

μάτων ὑποψίαν, οὐ δι οργὴῆς τὸν πέλας, εἰ 

καθ᾽ ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους το 

τῷ Ἐκσ. οἵ Ῥσ. Εδ οὔ] 1Π ΤηΔΥΡΊΠΘ. ΤΆΔ ΠῚ ΤΘΟΘΗΙ ἕν τινι, διὸ 
ἀπ᾿] οτῃ. α.1. 5. τε καὶ ἀγαθὸν σα. 

ἡ. πολι- 
εἰ] οἱ Μ. 1ο. δρᾷν Α.Β.Μ.Ν.. 

Ἴ. καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους κ. τ. λ.Ἶ 
“ΑΠα δἃ5. ἴ0 ΔΠῪ τησΐμα] ᾿ΘΔ]ουΒΥ οὗ 
“6808 ΟΠΟΥ 8. Ῥαγβι 5 πα ΠΑὈϊΐβ, τὴ 
“ΓΘ Ποῦ ΔΏΡΤΥ ΓΗ ΟἿ ΠΘΙσὮ ΟΣ [ῸΓ 
ἐὰν ὅτ Β]ΠΊΒ6ΙΓ ; ΠΟΥ τνϑαυ]ηρ' ἃ ἸοΟΪς 
“ οὗ οβξβῃοθ, ψΨΒΙΟΙ, {Ππουιρἢ ΠδυτΉ]685 ἴῃ 
“ἢ ἤδοῦ, 15. γϑῦ τγου Ὀ]θβοπηθ ἃπα ραΐπ- 
“α].᾽ Βθσῃ 1 Ὀε]θνα ο "6 {πΠ6 ἔτστιβ 
56η58 οἵἉ [Π15 Ῥαββᾶρθ ; [ου {πΠ6 σοηδβίσις- 
Ὅοη, πολιτεύομεν, ΟΥ ΒΟΠῚΘ ὩΠΔΙΟΡΌΙΙΒ 
ψ Γ, ΒΟ 845. διαιτώμεθα, τηιιδῦ 6 τα- 
Ροαϊβα αἰτοῦ ὑποψίαν. ΓΘ Γθ 15 {ὨγοὰρῊ- 
οὐ {Π18 ματύ οὗ [6 Βρθεοῦ ἃ οονεοτί 
ΔΙ] 5 ο. το {Π6 1 Δοραφοιηοηΐδηβ, ὑνῃ] ἢ 
τησδῦ θ6 πηδογβίοοα ἴῃ οὐάθυ ἴο βοΐθῃ 
16 ἈρΡαγθηΐ ἈὈΓαΡΓΠΘΕΒ ΜΊ ἢ ν Π] ἢ {16 
1Ι4θα ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους ὑποψίαν 185 
Ἰη το ποθ : “Απα 885 ἴον {παᾶΐ ᾿θ]οιιϑῪ 
“ἢ ΒΟ {Π6 1 ἀοραοιποηϊδη8. γθ- 
κε ρβάγα ΔῺΥ πὰ ὙΠῸ Ρ]Θα565. ΒΙΠηΒ6], 
ἐν. 40 ποΐ αὖ ἃ}1] βυιῃραῖῃϊβα ἴῃ ἰΐ.᾽ 
᾿Αζημίους τηᾶῦ 6. νν68}} δρρ]ϊδα το {Π6 
ΘΠ ΒΟΤΊΟΙΒ ΙΟΟΪ 5 οὗ ἀη ᾿ἱπαϊν]άιϊια), 5. 1Ὁ 
τηϊσηΐ θ6 βαϊα οἵ {Π6 σθηβουὶα ποίαίϊο αἵ 
Ἀοιηθ, ““ὩΪΠ1] ἴογο ἀαυηηαΐο Ὠἰδὶ τὰρο- 
κε χρη δαζογί." ((Ἴσοτο ἀθ Ἀθραῦ. ΓΝ. 
6.) Απαὰ ΔἸ Ππουρ}ι ᾿ξ ροηογΆ]]ν 15 τιβϑα 
ἴῃ ἃ Ραββῖίνθ 56η86, “ὉΠ6 ΨῸ 510 18 
κε Πρ Ῥϑηδὶεν,᾿᾿ γϑοῦ 1η6 ἁπδϊορν οἵ ἀσι- 
νὴς. ἈΠ ΤΔΠΥ ΟΥΠΘΥ 5111 Δα]θοίν 68, 
70 ῆθβ. τι8 ἴῃ βου θηρ ἴο 1 δῃ δοίϊνθ 
ΒΘΏΒ6 480. 

[(ΟἸ]ον ἴῃ Πἰδ βοοοπα οαἀϊοη τιπαογ- 
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ἐς μὲν λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας μὴ τ τ Ἐ ΕΠηΣ , 

“ς παχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες ᾿ τὰ δημόσια διὰ δέος. 

μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν,, τῶν τε ἀεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων 

“ ἀκροάσει καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ᾽ 

“- 

ΤΠ ΠΘΙΣ ΕΠ 15 Παση  ϊΖοα ες και 

ὉΥ Ἰονοῖβ πα ϑ5οοὶδὶ 

ζοϑίϊναβ, πα ὈΣ {π8 

Θἰοσᾶποθ ἃπᾶ ἰδβίθ 

ὙΠΙΘῊ ϑυ τοι Πα {Π6ΠῈ 

ΐπ {Π6 ΘΙ] 15" πη] θη 8 

Οὗ {ποὶν ρυϊναίθ Ποι 568. Ν ἊΝ » ΄ 

“τὸ λυπηρὸν εκπλῆήσσει. 

ὠφελείᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἃ αφοι Ἢ ; Μμ γρ ὄντες 
«ςς 5 ΄ ε ΄ »,;Ψ 

αἰσχύνην ομολογουμένην φέρουσι. 

ἤ » Ζ 3 ΄“΄ 

“ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι μέν γε καὶ 
,ὔ 

“ς θυσίαις διετησίοις νομίζοντες, ἰδίαις δὲ κατα- 
ς - ᾽ ,ὔ - α 1 ΄ « ΄, 

σκευαῖς εὐπρεπέσιν, ὧν καθ᾽ ἡμέραν ἡ τέρψις 

ς ’ θ “ λ » ΄ “ Χ Υ͂ Ν 4: 

μέγεθος τῆς πόλεως ἐκ πασῆὴς γῆς τα παντα, καὶ ξυμβαίνει 
ςς 

ΠΥ κ Ξ ΄, “ 

ἡμῖν μηδὲν οἰκειοτερᾷ τῇ 
ς , ΄ Ἃ Ν ᾿ “- Μ, » ΄ ζ 

γιγνόμενα καρποῦσθαι ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. 

» Υ, Χ » “ » ᾿ 

ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ 

“ΧΧΧΙΧ, διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις 
ς ΄ » ’, ΄σ 

τῶν ἐναντίων τοῖσδε. 

2. τῇ ἰδίᾳ Ῥ. 4. νόμων μάλιστα 1: 
μων ἃ. 8. μέντοιγε Ι,. μέντοι καὶ Ο. 48. 
Ῥ-.28. 11. ἐπεσέρχεται ΒεΚΚ. 
584 η1|5. 

βίαπαβ {Π6 ραββαρθ βι Βίδ 14}}ν ἴῃ [Π6 
ΒΆΩΏΘ τὰν. ““Ῥαΐίο ᾿πίε]Π ρθη δ8 6588 
“ γνΌοο68 46 βανοσὰ ρδγί ΠΟΙ ΙΓ ἸΠΐΘΙ 586 
κε ρρηβασᾶ, ΔΙ ῬΙΓΈΘΟΙΡΙΙΒ. ΒΘΠΊΟΓΘΒ ἴῃ 
““ ἸΠΙΟΓΘΒ Θχθγοθθδηΐ, απ οἰϊδτη Ἰηΐθυ 
“" 88 ΒΘὨΪΟΓΕΒ.᾽᾽) 

5. ὅσοι ἄγραφοι ὄντες] (ὐοπηρατα ΑΤΙ- 
ΕἸΘΉΕ, μοῦ. ΤΕ τὰν Ὁ- 

τῇ γνώμῃ] ΤΠΘ ΒΟ ΠΟ Ἰαϑί ΘΧΡΙΔΙΠ8 
ΠῚ ἐπ αν τῇ ψυχῇ, ἢ τῇ συνέσει. 1 
ΡΓοΐοσ 1Πη6 ἢἤνβε Ἰηίογργοίαϊμοη ; “δ 8 
ἐε ἤανθ Ῥγον θα τοδὴν Το γβτηθηΐβ οὗ 
“ς ἸΑΒΟῸΓ ἔῸΣ Οὐ ΒΡ γ118.᾿ ὙΠ τοβρθοῖ 
το ννδΐ {0]]ονν8, ἃ ἀδίϊνθ οᾶξδθ ἀρϑίῃ οὐ- 
ΟἾΓΒ. ἸοΟϊηθα ννἱἢ {Π6 νου Ὁ νομίζω, ἢ 
111. 82, 18. εὐσεβείᾳ μὲν οὐδέτεροι ἐνό- 

μιζον ; ἀπ Ἡροτοάοι. ΨΥ. 117: 1. φωνῇ 
--νομίζουσι Σκυθικῆ. 'ἼΠ6. βᾶπιθ νϑγὴ 
ἴῃ [η86 58 Π18 5656 15. αἶβὸ ἐοιπα τ] 
ΔΠ ΔΟσιβαῖν 6 οᾶ86, 85 ἴῃ ΡΙΠα αν, βίη. 
11. 55. ἱπποτροφίας νομίζων; ἀηᾶ ἴῃ 
Ηοτοά. ΙΝ. 185, 6. γλῶσσων---νενομί- 

18. οἰκειότερον 1..Ο.Ὀ, 

’ Ἀ ΄ ἊΝ ἢ 

Τὴν τε γὰρ πολιν κοινὴν παρέχομεν,2 

ἤ. πόνων] νό- 
9. παρασκευαῖς 
15. ταῖσδε - 

5. ὠφελίᾳ Βεκκ. 
γε οτῃ. Υ. 

κασι: ἴὉΥ δ5 ΞΟΠ σ  ξοιιβοΥ τγ6}} ὁὉ- 
ΒΕΓΨΘ6Β, νομίζειν 185. 1Π6 88 Π|6 {Π]ηρ 88 
ἐν νόμῳ ποιεῖσθαι, 50 {πΠαῦ γλῶσσαν νο- 
μίζειν 156, “ΤῸ Πᾶνα ἃ Ἰδηρτιαρθ ἔδγη]- 
“ ΠᾺΓ ἀηα ΠΔὈϊζ8] ἴο Οπεβε]. πὴ 
1πΠ6 ἀδίῖνθ οαβθ [Π6 σοιημηοη ΘΧρδηδ- 
ΟΠ 15 ἴ0 ππαοιβίαπα χρῆσθαι, ψΠΙΟῊ 
ΒΘΘΙῚΒ. 0 116 ἱΠΙΡΓΌΠΑὈ]6 ; [ῸΓ {Π 6 
χρῆσθαι νου] Ὀ6 Δῃ Ἰηΐθοταὶ ρατί οἵ 
{Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ, ΠΟ. σΟμ] ἃ ΠῸ ΤΠΟΓΘ 
08 οἸηϊ64 {παη κελεύοντες τῷ νόμῳ 
σου] θ6 νυ 6 [ῸΓ κελεύοντες χρῆ- 
σθαι τῷ νόμῳ. Υ͂μαΐ {Π6 ἔστι δχρὶ]ὰ- 
ΠδίΟΠ τηδΥ 6 1 40 ποΐ νεπίτισα ἴο οοη- 

ἢ Ἰεείμαγο. 
11. ἐκπλήσσει] ἼΠοπι. Μασ. ϊς οἵ 

Ἰηΐτ. 6. 87, 5- Θχροηϊ ἐκβάλλει. ἀαι. 
101 ὥΐοῃοὶ. οἱ βου]. Ῥγοιηθίῃ. 134.--- 
Ὀυκεκ. 

12. πάσης γῆς] Ηφο ἔπ86 Ρουβθαυϊίαγῦ 
Ἰβοογαίθβ Ραπθρ. Ρ. 70. ΝΥ ΑΒ5. 

" - 

ανε- 4 

ΧΧΧΎΥ ΤΙ. “καὶ ΟἿ. 
΄ι ͵ ’ὔ Ψ ,ὔ ΄- 

τῶν πονῶν πλείστας ἀναπαύλας Τῇ 

3 ,ὔ ν Ν 

ἐπεισέρχεται δὲ διὰ 2 

ων: 
ες ΧΆ 

«“τὶ 
:.»»" 
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(ς 

ΝΟΟΓΙ 816 {ΠῸν ΔΗ Χίου, 

1κ {Ποῖ σῖναὶβ, 0 ὡς 

ἴπγόϊνο ὉΠ ΟῚ ΓΟΒΟΙΓΌΘΒ 

ἷπ ΠΙΥΒίΘΤΥ ; ΠΟΙ ἀ(ὸ (( 

{πον ἄθθηῃ {παὺ οοιι- 

ΤᾺΡΘ ΘΔ ΟἾΪΥ Ὀ6 80- 

αὐἰτοᾶ ὈΚ ἃ 16 οὗ τηϊ- ςς 

ΒΘΙῪ Δ ηα (011. Απᾶ γοὺ 

ΘΧΡΟΤΙθμοΘ. Π88 5ῃθη (( 

{Πδΐ {πὸ βὰν Δ πα ΠΔΡΡΥ 

οἰεῖζοπβ οἵ Αἰμθπα ὙΠῚ δ’ 

Ῥγανθ ἀαΠΡῸΓ 88. ἴθαγ- 

ἸΟΒΘΙΥ 88 {π6 58{Π ἃηα 
(ςς 

αἰβοὶρ!πορα Τιϑορᾶξοιο- ςς 

πΐδη85, ὙΠ] 411 {ΠΕῚΣ 

3 Ὀοεαβίθᾷ βϑυθιῖν ἃπᾶ 

ΠΑΓαΙΠ 688. 

εν » » σ ’ Ε] "κ ’ὔ 

καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν 
ΕῚ ,ὔ ΕἾ ΄ Ν ν κ 

τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, Ὁ μη.κρυφθεν 
"“ “ ΄ ἣ 

ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη, πι- 

» ΄ Ν 3 “- ’ . Ν » 

εὐψυχῳ᾽ καὶ ἐν Ταῖς παιδείαις οι μεν Ε75Ξ 

χὰ ε ΄“- ὯΝ ΤΥ ν ’ὔ 

μετέρχονται, ἡμεῖς δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι 
5 ᾿Ὶ - ρῶς δ ΟῚ ΄“ Ὃ 

οὐδὲν ἧσσον ἐπὶ τοὺς ἰσοπαλεῖς κινδύνους 
Ἔ “-“ ’ δέ ΕΣ Ἀ 

χωροῦμεν. τεκμήριον δέ’ οὔτε γὰρ Λακεδαι- 
ς 7 νυ Εν: τς ΄ ΠΩΣ Χ 

μόνιοι καθ᾽ ἐκαστους, μετὰ πάντων δ᾽ ἐς τὴν 
ς “- « ΄“- Ϊ ΄ὔ “ ἐλ ΕΣ Ν ΕΝ ς λθό 

γὴν ἡμῶν στρατεύουσι, Τὴν τέ τῶν Πέελᾶς αΥτοι ἔπεέλθοντες 

ς » λ “ » “ λλ , Ν᾽ Ν ΄“ Ε] , ΕῚ 

ου χα επσῶς εν ΤΊ α οΤριᾳᾷ τΤοὺυς περι Τῶν οἰκειὼν αμυνο- 

, ΄ Ν 7ὔ “-“ 

“μένους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦμεν. 
10 , ΄ 

αθροᾳ τε τῇ 
ςς « ΄-“ "ὃ ᾿, ’ » ᾿ Ἂν Ἂ “ 

δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πω πολέμιος ἐνέτυχε διὰ τὴν τοῦ 
ς “ “ 3 ἐκ Ν Χ ᾽ “ “ δια εὖ 

“ναυτικοῦ τε μα ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἐν Τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ 
ς « - » “ 5. τ ἐΠΠΝ δέ ’ὔ Ν 7 

ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν" ἣν δὲ που μορίῳ τινὶ προσμίζξωσι, 

3. πιστεύσαντες δ. 

πόνῳ ἀσκήσει Κα. ο. ἧττον ἃ. 
καθ᾽ ἑκάστους ἡ ῬΟΡρο. 
Τ᾽ 28. τό. ἐπὶ πολλὰ] οπ. 6. 

1. ξενηλασίαις] Ἡϊτις γταβριοὶς Ρ]α- 
Ἀγ Ὦτι8 Πγοατρο, Ρ. “36. ΠῚ Ἰοροπάτιτη 
γυναικὸς ἱερᾶς, ΠΟΠ ἱερῶς. νἱά. ἌΞΩΝ 

Ρος. 11. 9. Ν᾽ Α55. 106 ξενηλασίᾳ 1.ἃ- 
σρἀςπιοπίογατη νἱὰ. 1. 144, 2. οὐ Κὅρδῃῃ. 
δα Αὐϊβίορη. ἤδη. 46τ. θ ΚΕΞ 

11. καθ᾽ ἑκάστους ΤΕΙΒΊΕΣ ΠΕ τα ΠΟ 
ἀουθί, {Π6 σϑπαϊηθ το! ηρ᾽ ; ΠΟΥ γνου]α 
{Π6 Ρτοροβθᾶ σοΥγθοοη, καθ᾽ ἑαυτοὺς, 
ΘΟΏΨΘΥ [6 8816 πηθαηϊηρ. “πον αἸ 1085 
Οἤοβ6 ἴο βᾶν Λακεδαιμόνιοι τΑῖΠο ον ὉΠ 
Πελοποννήσιοι, Ὀδόδιιθθ {π6 [μορήω- 
ΤΟ ΪΔΠ8. ὙΓΘΓῸ ῬΑΓΓΟΙΪΑΥν {Π6 ΟΠ] Θοίβ 
οἵ Πὶβ σοιηραιίβοη : θαΐ ἢ6 Δ418 καθ᾽ 
ἑκάστους, τηθαηϊηρ {Παῦ {πῸ 1 ἀοράω- 
τηοηΐαη5 νου] ποῦ αἰΐαοὶς ΑΥΠ ἢ 5 νυ] ἢ 
1Π6 β'ηρ]6 ἔογοθ οἵ δὴν ομδ βίαϊθ οἵ {16 
φΟΠίδΘαοΙΔΟΥ, θαΐ τοααϊγοα {Π6 αἰὰ οἵ }} 
τορσοῖμουῦ τυ {Ππεὶγ οὐνὴ ἴογοθ. Καθ᾿ 
ἑαυτοὺς νου] τοῖο ἰὸ {πὸ [μἰοοάα- 

5. αὐτῶν] οπχ. Ρ. 
11. καθ᾽ ἑαυτοὺς τηᾶγρ'. Ε]ΟΓΘΗ πὸ. ΝΊΠΑΥΊΘ ἢ 5]5. 

μεθ᾽ ἁπάντων (.1.1,.0. 48. 

6 Ψ᾽ , ᾿ »Ά᾽ , 8 10, , ἐπὶ πόνῳ καὶ ἀσκήσει Ἡ!. ἐπὶ 

12. στρατεύονται 
17. πω 6. 

ΤΠΟΠΪΔΠ5. ΔΙΟΠΘ : καθ᾽ ἑκάστους ΤηθΆΠ8, 
{πα {πον αἸα ποῖ βοηα {πΠ6 Βωοίϊαῃβ 
ΒΙΠΡΊΥ, ΠΟΙ {πὸ (ὐΟΥΙ ΠΙ Π]Δη5. βἰησὶν, θΐ 
{παῷ {Ππὸν τοῦ ἢ {π6 (ὐοΥ ΠΕ Π]ΔΠ 8 
ἀπ Βωοίϊαηβ ἃηα 11 [Π6 οἴου οοη- 
[οἀθγαίθ βίαϊθβ ορ  ίΠΟΥ. 

12. αὐτοὶ ἐπελθόντες] ““ ΒΥ ΟἸΓΒΕΙ͂ν65 
““ ]ΟΠ6," Ορροβθα ἰο μετὰ πάντων. 
(ὐΠΊράγΘ οἷ. ύ5. αὐ {πΠ6 6η, τῶν Πελο- 
ποννησίων αὐτῶν. 

17. ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν ““ΟἿΓ οννἢ 
“ παύν6 [ΌΥῸ6 15. αἸβραίο θα ΟἹ. 80 ΤΠΔΗΥ͂ 

““ ἸΠδγθηῦ βϑυνιοθβ." Ηδθ τηθδηβ ἴο 
Βᾶν; “ὕνθη ὈΚ απ οὐμσγ ἴὌτοθ 18. π6- 
κε ΘΡΒΒΑΤΙΥ αἸν! θα, θθοδιιβθ τνθ σαπηοῦ, 
ΚΕ ἼΙΚ6 τπΠ6. 1 θη η8, ΘΠ ]ΟΥ ἃ 
“ε ἔογοΘ τηδ]θ ΠΡ οἵ ΟἿ 811165 νυ] ΟἾΪν 
“ἢ ΛΔΙΠΘηΪΔη. ΟΘΟΙΠΤΠΔΠΠΘΙ αἵ {0} 
“ Πραᾶ, ας ἀγὸ [ογοθα [0 ΘΙΏΡΙΟΥ Οἷα 
κε ον ΟἸΠἸΖΘῊΒ νν ΠΟΓΟΨΟΥ ἃ ΤΉ] ΤῪ ΓΌΓΟΘ 

, 5 ω σ΄ Ν ,ὔ 

(ἐ στεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ : 
» Ψ Ἃ “ » » « “-“ ΕῚ “ » ᾽ν », 

ἀπάταις ἢ τῷ αᾧ ημῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἐργαϑ 

΄ Ε] , 5»ὴλ ,ὔ ᾽, Ν » ΄σ 

πόνῳ ἀσκήσει εὐθὺς νέοι οντες τὸ ἀνδρεῖον ........ 
ὺ 
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ΑΤΉΕΝΒ. Α. Οἱ 431,0. ΟἸΣταΡ. 87. 5. 
{ ’ ’, ἊἋ - ΄σ , » “ “ “ κρατησαντές τέ τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσθαι 
(ς Ἂν θέ ΡΣ 3 ΄ « “ θ ΄, » . θ , ᾿ καὶ νικηθέντες ὑφ᾽ ἁπάντων ἡσσῆσθαι. καίτοι εἰ ῥᾳ υμιᾳ 5 
( ἴω Δ Ἕ ΄ ὯΝ ν ᾿- , Ἃ ΄σ “' 

μᾶλλον ἢ πόνων μελέτῃ καὶ μὴ μετὰ νόμων τὸ πλεῖον ἢ 
ςς "ν' » ὃ ἧς 5 ,ὔ ἐν ᾽ὔ ΕΝ τρόπων ἀνδρίας εθέλομεν κινδυνεύειν, περιγίγνεται ἡμῖν . 
ςς ᾿ “τι 9 κε Χ ΄ ν Ὁ ΠΝ 5.“ τοῖς τε μελλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ, προκάμνειν, καὶ ἐς αὐτὰ 

5 “-“ ΝΥ Ε Ἃ ζω ’ὔ “ ἐλθοῦσι μὴ ἀτολμοτέρους τῶν ἀεὶ μοχθούντων φαίνεσθαι, 
ἘπΡίΠοσ, ΑἰΠμθηβ μὰὼ8 ςς π᾿ Ν 

ππἰζοα Πἰξογαΐισθ δ πᾶ ΧΙ. ΠΟ, 

ῬΠΒΠΟΒΟΡΗν ἢ {πῸ 

ΒΙβηοϑε πα γεϊα] Ποτο- 

151). 516 σΟΠΒΙ 6 γ8 ΠῸ 

1. τε] οπῃ. ΟὉ.α.1..Ν.0.Ρ.Υ... 48. 
4. κατὰ ἃ. τὸ πλέον (ὐ.(.1,.0.6.}. 
γψα]ρὸ ἐθέλοιμεν. 
τὰ πράγματα μὴ ἴ. 

5. τε τοῖς ΙΕ ΕΗ Κ.Ν.ο. 
ἀτολμοτέροις ΗΠ. ΟΥ.. οὐ οοττ. ΓΝ Ὁ. 

ΒΕ 72 Ν , » 72 3 

ἐν τε τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναι 
,’ὔ Ν 32 5 Μ, ἷ ΄“΄ “ θαυμάζεσθαι καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις. φιλοκαλοῦ- 2 

(ς Ἂ Ν ᾽ 

μεν γὰρ μετ 
» , ΄σ 

εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν 

αὐχοῦνται 48. 2. ἡττῆσθαι Ῥ. 
4. ἐθέλομεν (.Ε.1. ΒΕΚΚ. Α.Β.Ε.6. εἱ 

προσκάμνειν (ἃ. 6. ἐλθοῦσι 
7. καὶ] οτη. δ΄. 

8. φιλοκαλοῦμεν γὰρ Δ.Β.Η.Θ.6. ΟΕ Ο. οὐ οοίθυὶ φιλοκαλοῦμεν τε γάρ. 
ΠΕ 

0. εὐμελείας Α. 

““ 15 τυδηΐρα." Ηποο {Π6 ρορυ]ατὶίν οὗ 
ΟἸΘΟΠ 5. ῬΓΟΡΟΒΔ], νμθη 6 θησαροα ἴο 
σαρίατο ΡΠ δοίογια νυ Ποτιῦ 68]]Π1η σ᾽ ΠΡΟΠ 
{Π6 ΒουνΊοθ5 οἵ ΔΠΥ Ὠρανυ-γπηθα ΑἸΠ6- 
ΠΙΔη. 

2. καίτοι εἰ ῥᾳθυμίᾳ μᾶλλον κ. τ. λ.} 
ΤΠΘβ6 νογὴβ οοπηθοῦ ψΊΔΠ [Π6 ΘΑΓΠΘΓΥ 
Ρατί οἵ {π6 Ἵπαρίοσ, καὶ ἐν ταῖς παιδείαις 
π-χωροῦμεν; 8ἃη 4}1] {Π6 τοβϑί, {ΠῸΠῚ 
τεκμήριον δὲ, ἀοννῃ ἴο ὑφ᾽ ἁπάντων ἡσ- 
σῆσθαι, 15 ἃ βοτί οἵ ῬΑγΘηΓ 6815. Μετὰ 
νόμων---ἀνδρίας “ΔῊ ἃ σοιχαρθ 
ἐκ ΔΡΙΒΙηρ [το αἰἸβροβιίοη, δη4 ποῖ 
“ ἔγοΠη ἰαννβ ΔΠ6 ᾿ΠΒΌ{π{] 05. Περι- 
γίγνεται ἡμῖν: ““θὸ Πᾶν {15 δᾶ- 
"ς ψαηΐαρϑ." [{ 566Π18 0 ΠῚ6 [πδ΄ περι- 
γίγνεται 156 πι866 1ῃ Βοιηθίῃϊηρ οἵ ἃ 
ἀΟᾺὈ]6. 5θη86, σου] η]ηρ {Π6 ὑννο πο- 
ΤἸΟΠ5 οὗ ““[Π6γ6 15 ἃ τϑϑιῦ,᾽ ἃηα “ἃ 
“ ξἈνο ΓΑ Ὀ]6. οΥ αὐἀὐναηίαρθοιιβ γθϑα]ῦ.᾽ 
“ΤῈ τνθ δἃγ6 ἃ5. ὈΓᾶνΘ ἃ5 ΟἿἹἿ τῖναΐβ, απᾶ 
“γεῦ 40 ποῦ ἴαϊκθ 50 πῆι Ραῖη8. [0 
““ ῬΘΟΟΙΊΒ 80, τ06 σαϊῖη, ἴῃ. ΘΟηδοηιθηοο [ἢ 6 
““ ἀΠΙ64 δαἀναπίαροβ οἵ δβοαρίηρ [01] 
““ δηα ΒΑΓ 5}1ρ ὈΥ ἀπίϊοϊραίίοη, οἵ θδϊηρ 
“ ΘΩ]ΌΔΠΥ ἀδτΙηρ᾽ ἡνῃθη ὑΠ|6 {Ὑ18] ΘΟΠΊ68, 
““ δη6 οἵὁὨ σοΙηθΙΠἸΠρ' ΘΠ] ΟΥ π]θηΐ8 οὗ 8η- 
““ ΟἴΠ6Ρ. ἀδβουιρίϊοη, ([αϑίθ ἀπα ρἘ}1Ὸ- 
“ ΒΟΡὨΥ) ἴο γνὨ]Ο ἢ Οἵατ ΓΝ 818 ΓΘ ν ΠΟΥ 
“ ΒΓΔΉΡΘΓΒ.᾽ (ΟΟἸΊράΓΘ (ἢ. 87, 7. περι- 
γίγνεται πλῆθος νεῶν, νγΘγ6 {Π6 ΠοΙΟη 
15 [Παΐ οἵ ““ἃ Ῥαϊαποθ ἴῃ οὐιγ ἴανοιι; ἃ 
“ἢ ΒΌΓΡ]ΙΙ5. ΟἹ. ΟἿ 5146 οἵ {Π6 δοσοιιηῦ :᾿ἢ 

“ 

“ 

ΔΩ 1. 144. 4. ΤΙΝ. 72, 32. ὙΠΘΙῸ, 85 1η {Π6 
Ῥταβθηῦ ράββαρθ, [Π6 ΠοίΟη οὗ “ἃ σϑϑα]ῦ 
“ΠΟΥ ΘΟΠΒΘΑ]ΠΘΠΟΘ᾽᾽ ἈΡΡΘΑΤΒ {Π6. ῥτε- 
ἀοτηϊπαηῦ Οη6, {πᾶ τϑϑα] ΠΑΡρβπΙηρ' 
Ποννονοῦ 0 Ὀ6 [ἀνοῦταῦ]6. Εὸτ {Π6 5θ6η- 
Ὁτηθηΐ οὗ τοῖς μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ 
προκάμνειν, ΘΟΙΏΡΑΓΘ [Π6 νν86}} Κηοινη 
Ἰη65 ἴη {πΠ6 Αρδπιθιηποη οὗ Δ βοῦν 8, 
242. 

τὸ μέλλον δ᾽, 
ἐπεὶ οὐ γένοιτ᾽ ἂν λύσις, προχαιρέτω, 

ἴσον δὲ τῷ προστένειν. 

4. ἐθέλομεν] 1 ἢᾶνθ πον [Ο]]οινο 
ΒοΚκου ἴῃ δαορίηρ' {Πἰ8 τϑααϊηρ', 45 ἴὖ 
ΑΠο 5. ἃ σΤατητη δ]. 81 ΔΠπα ἰπη|6]Π101}]6 
τη η]ηρσ, ὙΠΟ ἐθέλοιμεν ἄοθ5 πού. 
Απα ΔἸΠποὰρ 1[)1οηγ 5115 τϑαα ἐθέλοιμεν, 
ἃ Πα οὐ Ποἰβθα ΤΠ πον α1465. Δοοογα!ηρῚῪ 
ΤΟΥ ΤΙ Π]Πρ᾽ ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΎ, γοῦ να Πᾶνο ΠῸ 
Τρ ἴο ἀβϑιιπηθ {Πα ΠΙΟΉγ 5115 τπιϑθα ἃ 
λυ] 0685. ΜΙ. ποῦ ἄο τνα ΓΠῚηἸκ ΟΠ βοῖν 65 
Ῥοπηᾷ το δἀαρῦ ουν ἰοχὲ οἵ Ἵππον 1465 
ἴο {παῷ σίνθη ἴῃ [Π86 αιοίαι!οη8. τηδ]6 
Ἀγ Δϊπη. : 

οβί 6. ἀτολμοτέρου)])͵ [π΄ ΤΟΥ. 
ἀτολμοτέροις. Ῥατγιιπὶ ἱἰπίογοδί, αΐτο 
τη0600 Ἰοσαίττ. ΤῸ ΚΕ. 

ὃ. φιλοκαλοῦμεν --- μαλακίας] ΤΠ 

τη ογδίίοη δηα θοοποιηῦ οἵ ἴπ6 ΑἰΠ6- 
ΠΙΔΠΒ. Οἵ {Π686. {ΠΠ|65 15. Ῥγαϊβϑᾷ ᾿γ 1}6- 
ΤΠΟΒίΠθΠ65. ἴῃ ἃ ΨΜ6]1]] Κπον Ρᾶββαρθ, 

ΟἸγπίη. 111. Ρ. 35. βιβὶκθ, ἴῃ νυ ῃῖοῖ μ6 
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ΑΤΗΕΝΒ. Α. Ο. 431, 0. ΟἸνρΡ. 87. 2. 

οἰεἴζθη ἔοο ἱσπιοταπί ἕο 

μᾶνθ δὴ ΟΡ᾿ πο. ΟΝ 

ῬΌΒΙΙΣ τηδίΐοιβ; 5116 

ἈΠῸ 5 ΠΟΠ ἕο ρϑίαϊῃ 

ἔροπὰ ΡῈ]. ἃπα Ρο- 

3 1108] ἀίῖο5. 516 

1. πλούτου τε ἔργω α.1..Ν.0.6. 
τεέργων. ἔρ. Ἡ: 2. 
Βεκκ. καιροῦ ἴ. 
᾿δε 4. ἔργῳ] οπι. ργ. ἃ. 

σοπίγαβίβ [Π6 ΒΡ Ποΐν οὗ {Π6ῚΓ ρυϊναΐθ 
Ποῖιβ65. νυ ἢ {π6 τηὰρηϊἤσθηθθ οἵ {ΠΟ 
ῬΆΒΙΙς νου: ἰδίᾳ δ᾽ οὕτω σώφρονες 
ἦσαν, ὥστε τὴν ᾿Αριστείδου, καὶ τὴν 
Μιλτιάδου, καὶ τῶν τότε λαμπρῶν οἰκίαν 
εἴ τις ἄρα οἶδεν “ὑμῶν ὁποία ποτ᾽ ἐστὶν, 
ὁρᾷ τῆς τοῦ γείτονος οὐδὲν σεμνοτέραν 

οὖσαν. (ΟΠ ρΑτΊηρ᾽ Πονν νον [Π6 ἜΧΡΓΘ8- 
ΒΙ0ΟΩΒ. ΠΕΙῸ τιϑοὰ ψ τ παῦ πα Ἰτι8 
Ῥγθοραθα {Π6π|, παρ. 38, αροὰΐ (Π8 
Ῥϑαιί] ΘΠ} 6115 πηθηΐβ ἃ πα ΓαγΓὨ]ΓτΓ8 
οὗ ργϊναΐίθ Ποῖιβ68; δηα ψ]ἢ ψγΠαΐ 1π|- 
τη θα] ἴον [Ο]]οιν8, πλούτῳ τε ἔργου μᾶλ- 
λον καιρῷ ἢ λόγου κόμπῳ χρῶμεθα, {16 
γνΟσ 8. φιλοκαλοῦμεν μετ᾽ εὐτελείας ΤΔΥ 
ἜΧΡΓΙΘΒΒ [Π8 ροοά ἰαδβίθ οὗ {Π6 ΔΙ ΠΘΗ]Δ 8 
ἴῃ νοι! ηρ π6 σαπαν ἀηα ἸανΊ8}} τπᾶσ- 
ΠΙβσθπο οἵ Ῥγθατὶς οΥπαπιθηΐ, απ ὈΥ͂ 
{Π6 Ὀδαιν οἵ ἔογτη ἃΠπΠα ῬΓΟΡΟΥΟη Θχ- 
ΟἸΠηρ ἃ ῬΌΓΟΓ ἃηα ὨΙσΠΘΙ Ρ]θάβιιγο, 
ΤΠΟΓΘ ΟΠΘΔΡΙΥ ΡυχοΠαβθα, ἃπα {που ίοσο 
ΤΏΟΓΒ σΘΠΘΓΆΪ]Υ ΔΟΟΘ551016. ΕῸΓ [Π8 φι- 
λοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας, ἴπΠ6 το- 
ῬΙΟΔΟΠ 68 οοπβίδηθν [σον οαΐ ἀρδϊηβύ 
16 οὐ] ναίίοη οἵ [Π6 τπιηἀογβίαπαϊηρ ὈΥ 
81} Ἰρμογαηΐ Πδύ]ΟΠ5 δηα ᾿ΠαΙνΊ 118]8, Οἢ 
1Π6 ργείθησα {παᾶΐ 10 σοΥγιιρίβ. [Π6 τηδη- 
1]η655 ἃη σοΌΓαρο οὗ ἴπ6 ΠδΌΟΠΑ] οπὰ- 
γδοΐου, ἃΥῸ ἴοο Ποίοσγϊοιιβ [0 γα α]Γ6 1]- 
Ἰαδβίγαϊοη. (ἀγϊπηπὶ (6118 8 ἴῃ ΠΙΒ5 
Μροιηοῖγβ, {πᾶς {π6 οἹα [ἀϑῃϊοπθα πὰ 
Ἰσῃογαηῦ ΘΟΙΓΙΟΥΒ οἵ [οὐδ {π6 ΕἾ- 
ΤΘΘη 5. Τρ ἈΒΟΥΙθ6α {Π6 αἰδαβίουβ οἵ 
1πΠ6 ΕγθποΪ, ΔΙΓΠῚΒ ἴῃ {Π6 βθνθὴ ὑϑᾶγϑ᾽ 
ὙΡᾺΓ ἴο 1Π6 Βργϑαα οὗ Ῥῃ]ΠΟβορην,, οὐ ]ηρ' 
ἴο ἴΠ6 τυυτηρδ οὗ {Π6 ““ΤὐοΟΠοΟΙΉβ[68.᾽ἢ 
τῦροη ν ]οἢ μ6 στοηαγκβ, {παῦ {Π6 σοη- 
ἀποῖ οἵ {Π|0 ΒΒ. 5}. Ἰη!απίνν οἢ {Π6 Ρ]α]η 
οἵ Μιπάθη αἸα ποῖ βθϑῖῃ ἴο ἴανοιν {Π6 
ποίϊοη {παῦ ῬΒΠ]ΟΒΟρἢν ἀηα ΠἸ ογαΐιιγ ᾿ἢ 
ἃ ΠΔΙΟΠ ὙΨ6ΓΘ 1Π] ασΊΟι8. ἴο 108. ΤΠ] ΓΡῪ 
ΒΡΙΓΙ, 

τς πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιρῷ 
κ᾿ τ᾿ Δ. 1 ἐν θὈὲ στρ υγ Ομ! θα αΐοτα 

ς Χ ὃ ΄ » 3 
μὴ διαφεύγειν ἐργῳ αἰσχιον. 

ΠΟΥ; (α- Εἱ οθἰ οὶ ἐν καιρῷ. 
ἐν Α.Β. ἘΚ ΕΗ. οαπὰ Ταβαμο. 

ς 5, 5 ἵ 4 ΄ Ε ΄σ 

ἄνευ μαλακίας, πλούτῳ τε ἐργου μᾶλλον 
΄-“ Δ Ἷ ,ὕ ͵ὕ ΝᾺ 

“καιρῷ ἢ λόγου κόμπῳ χρώμεθα καὶ τὸ 
λέ ᾽ « ΄σ Ε Ἂν 

ὁ πένεσθαι οὐχ ὁμολογεῖν τινὶ αἰσχρὸν, ἀλλὰ 
- 

ἔνι τε τοῖς 

πλούτου τε ἔργου Ῥ. πλούτῳ τε ἔρ. Β. πλούτω 
καιρῷ Α.ΒΟΟΒΙΕΙΚΟΜΟΝΟΝῬ.ς.ε.Ρ. 48. Ῥορρο. (0ε]]. 

λόγω κόμπου ἃ. 8. τινὶ] οἴη. 

καιρῷ, 1ῃ6 5686 οδῃ ΟἿΪΥ 6, “γε 
ὁ ΘΠΊΡΙΟΥ͂ ὙνθΆ ἢ ταῦ} ἃ8 8 ἢ ΟφΟΆΒΙΟΠ 

““ οὗ δοῦοῃ {Πδη ἴῸΓ ἃ ναπηΐ ἴῃ ἑαἸΚὶηρ.᾽ 
Βαϊ ΒΌΓΟΙΥ 10. 185. ΠΆΓΒῚ. {0 681] ννθα] ἢ 
ἔργου καιρὸς ἴῃ ἴΠ6 56η86 οἵ “ἃ ἔαγ- 
κε ΠΠΘΓΆΠΟΘ. ΟΥΣ ΤΠ η8 οὗ [δοϊΠἰαίϊη' 
““ Δρίοη." ΝῸΓ οἂπ 1 οομοοῖνο ἐπαΐ 
καιρῷ οΔ Ὦ6 τἰϑοα [ὉΓ ἐς καιρὸν, ““ ἀραϊηδβί 
ΚΟΥ [ῸΓ {πΠ6 πϑϑάβ οἵ [πΠ6 βϑαβοὴ οἵ 
“’ ΔΟΌΟΗη.᾽" [5 1Ὁ {Ππογϑίοσθ 80. δϑυΐαὶῃ 
1Παῦ 1Π6 Ἰαΐθν βαἀϊΐοῦβ πᾶν 811 (οπα 
ΤΊρηῦ 1ῃ ἀρτθοιηρ ἴο0 ΟΠ ἐν" Υ δύ ἃ8 
ἸΟΌΤΘΘ ἀἰδὸ ἀρτθθβ ψ] ἢ [Πθιη, 1 Ππᾶνθ 
πού νϑηΐαγβα ἴο τϑϑίουθ 1 ἴο {Π6 ἰοχῖ: 
Δ Πα {Π6Γ6 ΤΠΔΥ͂ ΨΘΤῪ ῬΡΟΒΒΙΌ]Υ 6. ἢ Ἰη- 
[ΕΥρυθίδθ οι οἵ {Ππ6 ραββαρθ, Οὐ ἃ [π|501- 
Ποδίίοη οὗ {πὸ Ἰηϊουργθία 05. δοίια}}ν 
σίνθῃ, ννϊοῖ 1 ἤν ποῦ Ὀδθθη 40} ]6 ἴὸ 
ἀἴβοονον. ὙΠ λόγου κόμπῳ, ΜΈΙΟΠ 15 
1π6 δχδοῦ ορροβὶΐθ ἰο {π6 φιλοκαλοῦμεν 
μετ᾽ εὐτελείας, 156. ἀΘΒοΥ. 64 Ὁν Αὐ]βίοι]θ 
85. τηδκίηρ νηΐ 6 68}15 βαναυσία καὶ 
ἀπειροκαλία, ΟΥ̓ ΤΩΡ ἤΟΘ ΠΟ 6 ἄἀορθηθὴ αἰρὰ 
ἰηΐο οβίθηϊαίοη ; τυ ]οἢ π8 βᾶν8 ἐν τοῖς 
μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ ἀνα- 

λίσκει---οὐ τοῦ καλοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ τὸν 
πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος. Αὐἱδίοι, ΕΤΠϊο. 
ΙΝ. 2, 20. Αἴσχιον ᾿πηπη  Π]Ἰαῖο Ὶν ΠΘ]ονν 18 
86 ἴῃ ἴΠ6 βθῆβθ οἵ αἰσχρὸν μᾶλλον" 
“ ηαῦ γχαῦῃον 15 αἸβρυδοθίμ}." (ΟΠ ραΓΘ 
1Π|. 63, 8. ἀπὰ ΨΊΠ. 27, 3. γμθγα αἰ- 
σχίον 18 ἈΡΆΪΏ τπιϑ66 ἴῃ 116 ΒΔ Π16 Β6η88. 

4- ἕνι τε τοῖς αὐτοῖς κ. τ. λ.] ““ἧε ἀο 
“ἐ ηροῦ οοποδῖνα ὑπαΐ οἷν}} βοοϊθίν πθθ}5 
“10 "]Ὲὰ αἰν!ἀ6α Ἰηἴο ἔννο αἰδύηοῦ οαβίθβ ; 
“ΚΕ ΤΠ6 ὁΠ6 ΠΟΙ ἀδνοίθα το [Π6. σατο οἵ 
ΚΕ ἢ βίαϊθ, (ἸΚκ6 [πη6 φύλακες οἵ Ῥ]αῖο᾽ 5 
“ ΤΠΟΡ ΙΔ) ἀπ τηαϊηἰαϊηθα Ὀγ {Π6 ἸΔ]ΟῸΓ 
“" οὗ ἃ νᾶβ88] Ῥθορίθ, {|τ6 1η6 ραγίδηβ 
“ΜῈ {ποῖν ΕΠ ο]οίβ ; {πὸ οὐπον ἀορταάθα 
“το {Π6 Θχοϊαβῖνο Ῥαγβα οὗ ὑγαθ ΟΥ 
“ς Ἰαθοιν, απ ΠποΙὰ πηῇὲ το ΘΟΠΘΘΙῊ 
κε ΠΠΘΙηΒοῖν 8. ΜΠ ΠΥ ὨΙΡΊΉΘΙ ΟΠ] ΘοίΒ. 
“ἌὙἢ τι8 (16 δύαϊθθιηδη 068. ποΐ ᾿αΥ 



ΙΟ 

ἐππιδὶβ ποὺ ἰὼ ἴβθο- 

ΤΆΠΟΘ ἴῸὉΓ σοῦΓαΡο ἃ πᾶ 

561{-ἀθνοῖίοη : 8518 

566 Κ85 ποῖ 56  ῆβἢ οηα5 

ἴῃ Ὀοβίονίηρ ΠΟΙ 

{ΘΠ αβῃρ ; θὰ  ἀθ 6 ΠῚ5 

{πο ῖγβ {πὸ πηοϑὲ ΠΘτΟΪΟ 

Ῥαϊγιοίϊβηη, τνΠοῸ, Ὀεϑβὺ 

ΔΡΡτθοϊδεϊηρ {Π εἶτ Οὐ 

ΒΔΡΡίπθββ, Μ1} γαῖ 

ΟΠ ΘΟΥΤΌΙν βδουῖῆοο ἴξ 

{ποῖ σοιππέγν 8 

δᾶ παῖ {πὸ 

ἐττιθϑύ ἔτι ΘΠ 5 0 τ Β]Οἢ 

ἴοΥ 

δβοοᾶ; 

158 σοιηθηΐθα Ὦν Κἰπᾶ- 

Π6Ξ5, βῖνθη ΠΗ 6βαῦ- 

ΠΕΡῚ ἃ πα Ὀπυρθτγαϊα- 

ἱπρὶν. (ς 

“ἐ ἐκλογίζεσθαι: 

ΞΎΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. 40. 907 

ΑΤΉΗΕΝΒ. Α. Ὁ. 431,0. ΟἸντΩρΡ. 87. 23. 

᾽ “ τ 9 Ξ “ Ν ζω ᾽ ΄ὔ 

αυτοις οἰκειῶν ἀμᾶ και πολιτικῶν ἐπιμέλεια, 

ἣν ν ) Ν Μ , ἈΝ 

καϊ᾿ ἐτέροις πρὸς ἐργὰ τετραμμένοις τὰ πολι- 
ἈΝ Ν 5 ΄ ΄ Ξ “ ιν 

τικα μὴ ἐνδεῶς γνωναι" μονοι γαρ ΤΩΡ ΤῈ 

Ν βῆ τν » » » ΄ ᾽ ᾽ 

μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπραγμονα αλλ 
᾽ ΄σ , Ν » »ἷ ,ὔ 

αχρβέιον νομίζομεν, και αὐτοὶ ὯΤΟι κρίνομέν ᾿ 

γε ἢ ἐνθυμούμεθα ὀρθῶς τὰ πράγματα, οὐ 

τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, ε 

ἀλλὰ μὴ προδιδαχθῆναι μᾶλλον λόγῳ πρό- ἜΣ 25: 
Ὁ ΟΣ Ἔχ ᾽ - 

τερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν. διαφερόντως 4 
Ν Χ ν᾿ ’ 3, “ “ ἃ ΄ 

γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν ὥστε τολμᾷν τε οἱ 
ἈΝ ας ΄ Ν ΝΥ » Σ ΄ 

αὐυτοι μάλιστα και πέρι ὧν ἐπιχειρησομεν 

ὃ! τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς... 

2. πολεμικὰ Τι σ΄. 
0: . 48. ἡ. ἡγούμεθα σ. 
9. ἐπὶ τὰ ἃ 1,.0. 48. το. δὴ] δεῖ Α.ἢ. 

“ς 546. Π18 ΒΙΏΠΙΘΓ ἀας|65. δπα οπη- 
““ Ῥ]ονπιθηίβ; ΠΟΙ ἰΒ {πΠ6 τηϑοῃδηϊο 
““ {που ἸποΆρ8Ὁ]6 οὗ ξογιπιηρ᾽ ἃ Ἰπ60- 
“ τηρηΐῦ οἡ ΡΈΌΡΙΙΟ αβδῖσβ. 8 σοπβΙ 6 Γ 
““ Ὧ0 τη [0 Ὦδ 50 ᾿πΠοΆρ80 6; Πᾶγ, γγ8 
““ 40 ποΐ 811ονν {Ππαᾶΐ ΟΥ̓ ΔΠΥ ΟἴΠΟΙ ρΪθα ἴο 
““ἢ)6 υρρα ἃ8 Δ ΘΧοῖιβθ [ῸΥ ἃ ΠΟΘΙ ΕΓ 
““οἔ ΟΝ] βοοϊοίν ἰακίησ πὸ ραγΐ ἴῃ 
“ς (Πὲ Βοσϊοῦυ᾽ 8 σΟθσοσηβ. [ἔ ννϑ, [Π6 
ἐς ῬΘΟΡΙΘ αὖ ἰαῦσθ, οδηποῦ οὐἹρηαΐθ ΟΥ 
“ς ἀἰγθοῦ ΡῈ]Ις Πηθᾶβισθβ, γὸ ΟΠ δὲ 
“ς Ἰραβὲ Ἰπᾶσβ οἵ {Π611 τηϑυ]ῦ οὐ Ποπηουί, 
““ Ὧ5. ΤΩΔΠΥ 16 ΟοΙηρεαίεηί ΟΥΓ]05 οὗ 
“ς ῬΟΘΙΥ ΨΏΟ πᾶν πού {Ππ6 ἴδει!ν οὗ 
“ς Βεϊηρ' Ροοϑίβ {Ππϑιηβοῖνοβ. ΝῸΓ 60 τα 
“ (Ὠ1ηΚ {Πᾶΐ ΟἿΓ ΠΠΘΑΒΊΓΘΒ ΔΓ 1688 156 
“ΟΥ̓ Ὑ]ΡΌΓΟΙΙΒ, Ὀδοδιιβ ΠΟΥ ἅγ6 ρΓδ- 
““ ψν]ουβ]ν αἰβουββθα Ὀγ {Π6 οἰοαιθηςε οὗ 
““ ΘἿΓ ΟΥ̓ΔΙΟΓΒ ; Ὀιῦ να Δρρσθποπα (Παΐ 
“ΚΕ ΈΠον ψρου]ὰ 50 ἘΕθγ [ΔΓ ποτα [τὺ ΠῚ 
«ς Βεῖησ ππαογίακθη ἴῃ ὈΠ1Π4 ἸστΟΤΆΠΟΘ, 
“ ν ΠΟσ ΔΩΥ ῬΡΓΘΝΊΟΙΙΒ αἸΒΟΌΞΒΙΟη ἀθοιΐ 
“ς {ῃ61η.᾿ ὅδιιοῃ 1 Ὀεθνα ἴο 6 {Π6 
οχϑοῖ βθῆβθ οὗ {818 ράββασθ, θη {ΠῸ 
τηθδηΐϊηρ 185. [ΠΥ ἀθνεὶορεά, πα οχ- 
Ῥγεββρα ἴῃ ἰδηρσπαρθ τυ} υν ΠΟ ἢ τ 6 ἃΓ8 
ξΆτη1]1αγ. 6 Ἰαβῦ οἰδιβθ, οὐ τοὺς λόγους 
τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, τοῖογ8 ἴ0 
{Π6 ᾿Δορφυπο πὰ ΠΟΥΤῸΥ οὗ 6]ο θη. 8 
Δ πα Ἰοπρ Βρθθοῆεβ. Κρίνομέν γε ἢ ἐν- 
θυμούμεθα, “ΝΥ α εαη Ἰπᾶρα αὖ Δ ΠΥ ταΐο, 

4. τῶνδε] τῶν τε ἔ.σ. τῶν Ἰ. 
8. προσδιδαχθῆναι ἃ. διδαχθῆναι 6. 

11. μάλιστα] οἴη. 48. 

5. καὶ οἱ αὐτοὶ (.α.1.. 
ἐν λόγῳ ὦ. 

12. ἀμάθεια ἃ .(". 

“ΕἸ τνὸ οαηποῖ γᾶ Πη6 ΟΥ̓ σΟΠηΐτΙνο." ὍΤΠῈ 
ῬΑΙΏΟΙ]Θ. γε ΔἸνναΥΒ ἜΧΡΓΘΒ865 {Π6 τηοβῦ 
οογίαϊη ρᾶτέ οὗ δῃ δ] θυπαῖνθ, ΔΙ Πουισ ἢ 
[Π6 ὄτνο {πῖηρ8 θ6 ποΐ ρ]βοθά ἴπ {Π6 
ΒΆΤΗΘ ΟΥ̓ΘΙ ἃ5 ἴῃ ηρΊ5ῃ. (ὈΠΊΡΆΓΘ 
Αὐβίοιθ, Ετη. Νῖς. 1. 8, 7. ἕν γέ τι ἢ τὰ 
πλεῖστα κατορθοῦν. “ἽΠΠΟΥ τητϑὲ Ὀ6 
“ἐ Τ]σὨξ ΟΠ ΒΟΠΊΘ ΡΟΪηΐ αὖ ΔΠΥ Ταΐθ, 1 
“ποῦ ὁπ τποβί ροϊηΐβ. Κρίνομεν 8 
{πΠαῦ ΡονΕ οὗ αθοια!πηρ ΟΠ ΠΊΘΔΒΙΙΓΘΒ 
Ῥτοροβθα ὃγῃ [Π6 δβχϑοῦζνα σονθυητηθηΐ, 
γΙ ἢ τὰ5 Πουρῃς Ὀγ {π6 ΒΙσΠοβῦ δὰ- 
{που]τ165 ἴῃ ἄτθθοθ ἕο Ὀ6 Ὀεβί βηίγιβίθα 
ἴο {Π6 ῬΘΟΡΙ6 δ Ἰᾶγρϑ δββθιῃ]θα ἴῃ {ΠΕῚὉ 
ἐκκλησία. (ὑοτηραᾶτο Ατὐὶβίοι!θ, ΡΟ. ΠΠ1. 

. Ῥ. το, ἄς. εα. Οχίογα, τϑ1ο. δηᾶ 
ΤΠυονα. ΥἹ. 50, 1. Αὐτοὶ 15. ““ψγὲ οὔτ- 
“ς β6]ν685,᾽ 1. 6. {Π6 Ῥ6ΟΡ]86 δ Ἰαγρβ, 85 
ἰδ ηστι βηθα ἔγοτη {Π6}} βίαίθβιηθη ἀπά 
οΥΓαΐουβ. ᾿Ἐνθυμούμεθα ΘΟΧΡΥΕΒΒ65. [Π8 
[ουτηϊηρσ ΡΠ 5 ΟΥ ΤΠ ΆΒΊΓΘΒ, [Π6 ΓπΓΠΙ Πρ’ 
{ῇθιη ΟΥ̓ΘΓ ἴῃ {Π6 τηϊηα ; δ ἼΠΙΠ. 68, τ. 
ΑΠΈΡΠΟη 15 βαϊα το πᾶνε θθθη κράτιστος 
ἐνθυμηθῆναι, καὶ ἃ ἂν γνοίη εἰπεῖν. 

12. ὃ τοῖς ἄλλοις κ. τ. λ.7 1 Πορε {παΐ 
᾿ξ 5 ποῦ πηθβοοτηϊηρ [0 ΘΧΡΘΓΙΘΠΘΘ 
ΘΠαπρσοβ οὗ Ορίπίοῦ ἴῃ ἃ ΒΟ ΟΘββῖνθ 
γανίουν οὗ ραββᾶσθβ {|κ {π|85. ΔΔ'5 {πον 
ΔΙῸ ποῖ ργαπηπηαίοα], ΘΥΘΥΥ͂ ἸΠ ΘΓ ΡΥ οίου 

τησβὺ ἱηνθπΐ βοιποίῃϊησ οὗ ἃ {ΠθοτΥ οἵ 
ΗΪ5 οὐ ἴῃ ΟΥοΓ 10 δχρὶαη {Π6πη, ἀπὰ 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΗΕΝΒ. Δ. Ο. 431, 0. ΟἸΣ ΠΡ. 87. 3. 
3, ᾿ “Ὁ Ἂ, 

5.“ δὲ ὄκνον φέρει. κράτιστοι δ᾽ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κρι- 
(ς “ « (Δ ὃ Ν Ν “ὃ 4 4 ΄ Ν 

θεῖεν οἱ τὰ τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες, καὶ 
(ς ὃ Ἧ “ Ἂ » ΄ ᾿ ΄“ δύ Ν Ν » 

6 ἰὰ ταυτὰ μὴ αἀποτρέπομενοι εκ τῶν κινουνῶν. και Τα ες 

ὝΣ δ 5 “ Ὄ ΘΕ ΓΝ Ν ζ΄, 53 ἀρετὴν ἡναντιώμεθα τοῖς πολλοῖς οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ 

ἀλλὰ δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους. βεβαιότερος δὲ ὁ 
Ν ΄ “ Ὁ ͵ὔ 

« δράσας τὴν χάριν ὥστε ὀφειλομένην δὲ εὐνοίας ᾧ δέδωκε 

1. δ᾽ ἂν εἰκότως τὴν ψυχὴν κριθεῖεν 1,..0.Ῥ. 48. δ᾽ ἂν ψυχὴν ὃ. κρ. Ο.6. 
δικαίως] εἰκότως ἃ. τὰς ψυχὰς ὃ. κρ. ἴ. 

Ε , εὐνοίας] οπ!. Α. 

{6856 Ὀεϊηρ ἜχοθθαἸΠρῚν τιποογίδίη, 1ύ 15 
ποῦ ψοπαθια! {πᾶῦ τπ6 τηϊπα 5Πποι]4 
αἰζουννασβ τοϊθοὶ τυ μαΐ 15 αὖ ἢγβί οοη- 
Βιἀδγθὰ δὴ δάβθαμαΐθ βοϊαὔοη. “6 5Β6η86 
οἵ [Π6 ργεβθηῦ ραββᾶσθ 15 Ἕἰθδαγ, [Π6 ΟὨ]Υ 
ααοβίομ 8 μον [0 δχρ]αίη ἢ {Π6 
Ἰϑαβὲ ν]οϊαίίοη οἵ {π6 στ]θβ οὗ [Π6 Ἰδη- 
σύδσε [Π6 ΔΠΟΙΠΔΙΟτΙΒ τι88 οἵ {Π6 τοϊαῖϊνα 
ὅ. ΠΕ οἱ νὰν ψου]ὰ μᾶν Ὀβθῃ, 1 
ΤὨ1ηΚ, ἴο 081} 1Ἢ δὴ δοοιιβαῖῖνθ οα88 
βονεγπθα ΒΥ κατὰ τιπποΓβίοοα ; [Π8 ἸαΐοΓ 
ΘαἸΐοΥβ ἰακθ Ὁ δ ἃ ποιηϊηδίϊνε, πᾶ 
ΒΌΡΡΙΥ τοὐνάντιον γίγνεται, 5 ΡΡοΒΙηρ' 
{πᾶῦῷ {Π6 ΓΟ] ον ὶηρ τνογὰβ. ἀμαθία μὲν--- 
φέρει ἅτ 1ῃ8 Θχρ]απαίίοη οἵ 1ῃ8 ψογὰ 
τοὐνάντιον, ἀπ Βαθδιταϊ6ε Ποῖα ἴῃ {Π6 
Ρίαςθ οἵ ἴ. ἽΠπιαῦ 18, 1Π ΟΥΠΘΥ τνοτβ, 
τν6 Πηιιδύ ΘΟΠΒ. 6 Γ {Π6 οἰαιιβα ἀμαθία--- 
φέρει 85. ἃ 5Βϊηρ]6. Ἰορο8] [6 ΓΠῚ, νν Β1Ο ἢ. 15 
ΡΓΘαΙοαίοα οἵ ὃ τοῖς ἄλλοις ; ὃ τοῖς ἄλ- 

λοις 5ἰσῃϊγιηρ, “ὉΠ6 ΤΟ] ΠΟ η8. οἵ το- 
«ς Προῦίοη πα ΘηΐθΓΡΥΖΘ [0 Θα ἢ ΟἴΠΘΥ 
“1ῃ {Π6 οᾶ56 οἵ οἰῇεῖ πηθη." Απᾶ οἵ 
[Π 6856 τϑ]δῦϊοΠ8 1ΐ 15 βίαϊβα [Παὐ [ΠΘῪ Πᾶν 
[15 σΠαγδοῖθυ, “ ΙΡΠΟΥΔΠΟΘ. ΤηΔΐῖ68. ΤΠΘ ἢ 
““Βθο]4, ας τοῆθοϊϊοη τηᾶκὸ8 {61} 
“ ρονναγ8.᾽ (ἀγαΙη ΠΟ} γ} Βρθακίηρ 
{Π 6 γα τηϊτιβῦ ΒΌΡΡΙΥ βοῖηθ 50 ἢ νου 
ἃ5 ἔχει ὧδε ἴο {Π6 το]αῦνα ὃ, ἀπ σο0η- 
5166. 1ῃ6. ποχί οἱαῖιβθ ἃ8. 8Δῃ δχρ᾽δηδίϊοη 
οἵ 1π6 ννογαὰ ὧδε. ΟΥ̓ΤΑΓΠΘΥ ΡΟΥΠΔΡ5 νγ6 
580] βὰν {πα΄ {Π6Υ6 15. ΠῸ ργαπηπΊδί]0 8] 
σοηϑβίσιιοοη ; {πα 6 σου Ὁ νν] ἢ Βπου]ὰ 
Παᾶνθ [0] οννοα ὃ Πᾶ8 θθθὴ οιϊθα, ἀπὰ 
ΔΠΟΙΠΘΙ ΘΟΠΒ ΓΟ. Βα 5 ταϊοα ἴῃ 108 
ΡΙασθ νυ ὶο ἢ 15. Ἰσγθοο πο} ] 016. νυ {Π8 
ἔουτηΘΥ σΟηβίγποίοη, Πα τυ ἢ] Οἢ ΓΘ] ΪΓΘΒ 
Ἰηβίοραα οἵ {π6 ποιηϊπαΐδννο ὃ, ἴΠ6 οοη- 
Ἰαποίοη ὅπου, “ννΠουθδβ.᾽ 

3. ἐς ἀρετὴν) “(ἀοοίπηθ688," 8ἃ8. ὁρ- 
Ροβϑα ἴο ἐοιγαρθ δηα 1η16]]θοίιια] αἰταϊη- 
τηθηΐβ, Οὗ νοῦ μ6 μα βροίκθη Ὀείοσ. 

δ᾽ ἂν 
2. σαφέστατα] οῃι. ς.ζ. 6. δὲ 

Απα ροοάηε688 15 οἴΐθη τπι86α [0 5] ΠΥ 
““ ΚἸηάηθεβ, ὈΘηΘἤσθποο,᾽ 885. ἴποβα ἃΓδ 
[Π6 τηοβῦ Ροραϊαγ οἵ 8]] νἱγίπιββ. ΤΠαΐ 
“ἐ ψισῦπ θ᾽ ̓ ῃ ΕΠΡΊΤΙΒῃ πᾶβ ποῖ {Π158 τηθδη- 
ἴησ, 18. Ο]ηρ ἴο 118 Ὀοὶηρ ἃ [ὈΤΕΙΡῊ 
ψνΟΥ, δηα ἱπίτοάποθα ἔτῸπΔ ὈΟΟΚΒ 
γγΠΘΓΘ 15. Β6η86. ἢδ ὈΘΘῃ ΤηΟΤῈ ῬΙΘΟΙΒ6 
Δ Πα ΡΒΠ]ΟΒΟΡΪ 8]. Απα [ζ 15 τϑιρθασκ- 
4016, {πᾶ Αὐϊβίοι]θ ἴῃ μἰΒ Βδοίουϊς, 
ΜΚ ΏΘΓΘ ἢ6 δαορίβ {Π6 Ῥορυ]αῦ ΠοίΟΠΒ, 
ἀθῆποβ ἀρετὴ ἴο ΒΕ δύναμις εὐεργετικὴ, ἃ 
ΒΟ] ν αἸΠ δ γθηΐ ἀβἢ πη] ΠΟ0η ἴγοτῃ {Π πον 
ῬΒΠΟΒΟΡ ΪΟΔΙ οπθ ρίνθη ἴῃ {π6 ΕΤΒϊο5. 
586 Ἀμείον. 1. 9, 2. 

4. οὐ γὰρ πάσχοντες) ΟὈΙηράγα [Π]|. 
55» 1. οὗς εὖ παθών τις προσηγάγετο 
ξυμμάχους. 

5. βεβαιότερος) Νια. ΑΚΕΠο]α. δ]]ν. 
Οὐ. 4. Ρᾶρ. 12ο. ΒΕΚΚ. 

6. ὥστε ὀφειλομένην----σώζειν) 'ΤῊ]5. 15 
γν6}} 1Ππιδίγαϊθα ὈΥ ἃ νν6}] Κπονν ράββαρθ 
ἴῃ Αὐιβίοι!θ, ἔτη. Νις. ΕΧ. 7,1. νὩ]οἢ Πὰ8 
θδθη ΔρΌν αποίοα Ὦγ ΌΠΟΥ ἀπαὰ Μζ. 
ΒΙοοΠΊΠΕ]ά. Οἱ δ᾽ εὐεργέται τοὺς εὐεργετη- 
θέντας δοκοῦσι μᾶλλον φιλεῖν ἢ οἱ εὖ πα- 
θόντες τοὺς δράσαντας" ἃ ἃ ἃ τοῖς μὲν οὖν 
πλείστοις φαίνεται, ὅτι οἱ μὲν ὀφείλουσι 
τοῖς δὲ ὀφείλεται. Καθάπερ οὖν ἐπὶ τῶν 
δανείων οἱ μὲν ὀφείλοντες βούλονται μὴ 
εἶναι οἷς ὀφείλουσιν, οἱ δὲ δανείσαντες καὶ 
ἐπιμέλονται τῆς τῶν ὀφειλόντων σωτηρίας" 
οὕτω καὶ τοὺς εὐεργετήσαντας βούλεσθαι 
εἶναι τοὺς παθόντας, ὡς κομιουμένους τὰς 
χάριτας, τοῖς δ᾽ οὐκ εἶναι ἐπιμελὲς τὸ 
ἀνταποδοῦναι. Α1] [ῃ6 ὐθο ς ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΠΒ, 
ἔχειν χάριν, κατατίθεσθαι χάριν, ὅτο. 816 
Ὀοτγοννϑα ἔγοτη {Π6 θῈΒ᾽η685 οἵ θαηκίηρ : 
«Πα ἃ5 ἃ Ἰη8 5 ΔΏΧΙΟΙ5 [0 Βαρροχῦ ἢΪ8 
ῬΑ κου 8 ογθαϊέ, {πα Π6 τᾶν ποῦ Ἰοβ8 
[6 ΤΟ ΠΟΥ ΜΠ] Π6 ὰ8 ραΐ Ἰπίο ΠΪ8 
Βα Πα 8; 850 [Π6 ΟὈ]ΙΡῸΙ 15 ἤΘΓΘ βαϊα ἴὸ θὈ6 
ἃ 8116 ἔτοπα τὸ {π6 ΟὈἸ ρα, ἴῃ οὐθν 

ἐ 
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“ ἀλλ᾽ ἐς ὀφείλημα τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων. καὶ μόνοι οὐ τοῦ 8 

“ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ 
᾽ ΄- Ἀ ΄ ΄σ Ἃ , ’ 

’ ἀδεῶς τινὰ ὠφελοῦμεν. ΧΙ,1. ξυνελών τε λέγω τήν τε 
5 50 ἔῃθη 8ἃ5 8 πδίϊοπ ᾿ 

Αἰμθη5 15 {πΠ6 56}00] 

Δα ΠΕΡ 

΄σ΄ “ ΄ ΄ὕ - 

ς πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι, 

οἵ Θτεθοο; ὁ καὶ καθ᾽ ἕκαστον δοκεῖν ἄν μοι τὸν αὐτὸν 
1παϊνΊ 181 Οἱ Ζ6 5 Δ ΓΘ 

θιᾷ παρ ἡμῶν ἐπὶ ᾿πλεῖστ᾽ ἂν εἴδη καὶ {Π6 πηοδβύ δΟσΟ ΠΡ 5η6α 

1. δὲ αὐτὸς ὀφείλων 1,.0.. 48. βραδύτερος α. 2. ὃ 
ἀποδώσειν 1,.Ρ. οὐ] οἱ Δ. 6. δοκεῖ Κὶ. 
Η.1.Κ.Μ.». Ηδδοκ. Ρορρο. 6ο6ε]1. ΒΕΚΚ. 
δε ΕΘ κα ἃ: Ἰ. 48. πλεῖστον ἂν εἰδὴ ΑΟΥ. 

μα 1,.Ο.ς, 
τῇ: πλεῖστ᾽ ἂν ἐν Ἔ: Ό. ἘΚῈ, 

πλεῖστ᾽ ἂν ἤδη Ν. πλεῖστ᾽ ἂν ἡδὺ ηὸυ 

πλεῖστον ἂν εἰδὴ ἢ. νυ]ρὸ πλεῖστ᾽ εἴδη. 

{πὲ Ἦδ τηᾶῦ θ6 Ὀοιῃ 8016 ἀπ ψἹ]Πηρ' ἴο 
τοίπστη {ῃ6 ΟὈ]ΙσδίΟη - Πογθαΐζοσ. 6 
ΘΟΠΒΕΓΠΟΙΟΙ οὗ {Π6 ῬΑΥΓΟΙ]ΔΥ ὑνΟσ 8. 15 
Ποννενοῦ ἀοαθι[α]. 6 ΒΟ Πο]]αβῦ τηΐου- 
Ῥγοίβ [Π6 ραᾶββᾶσβ ἴῃπ8: “850 [πα΄ 6 
“ΟΩ ΨΠΟΙῚ Π6 Πᾶ5 ὈθΠθν ] ΠΕΠΥ οΟ0η- 
“Ξ ξευσθα {π6 ΚΙπάποβ8, πηᾶΥ τϑίδϊη 1 1ῃ 
“ς Ἢ]5 τηϑιηοσυ.᾽" Βαΐί δὲ εὐνοίας τηᾶγῦ Ὀ6 
Ἰοϊηθὰ ψ τ σώζειν, πα {Π6 56η86 ΤΠΔΥ͂ 
Ῥε, “50 88 ἴο Κϑὲρ αἷῖνβ {Π6 ΟὈ] σδίίοη 
ΚΕ ΌΥ τηθᾶπβ8 οἵ φρορα-"}}} ΧΙ Ι64 
“ Του γα 5 {Π6 ῬΘΥΒΟῚ ΟἹ ΨΠΏΟΠῚ Π6 Πὰβ 
“ σοῃζεγγθα 10. ΑΠπα [Π18 νϑύβίοη 1 8ΠῚ 
ἹΠΟΙΙΠΘα ἴο ῥγϑίευ ἴο ΔΠΥ οἴπθυ, δπᾶ 
ΑΟἸ]ΟΥ ἴῃ 15 Βθοοπα βαϊοη Ἰηΐθυργοίβ 
186 ραββαρθ ἴῃ {Π6 βᾶτηθ τνᾶυ. Ηβ ἢδ8 
σΟπἢγπηδα 1Ὁ Ὦγ ἃ πποβί δρροβιίθ ααοία- 
Ὧοη ἔτοπῃ Ρ] αἴάγο ἢ 8 [{86 οὗ ΕἸΔΙΩΙ]ηπ5; 
ΜΉΘ ΕΔΓ μτι8 18 βαϊα (0 θ6 τοῖς 
εὐεργετηθεῖσι διὰ παντὸς ὥσπερ εὐερ- 

γέταις εὔνους, καὶ πρόθυμος ὡς κάλλιστα 

τῶν κτημάτων τοὺς εὖ πεπονθότας ὑπ᾽ 
αὐτοῦ περιέπειν ἀεὶ καὶ σώζειν. ἴῃ 1Π6 
ΨΌΓΩΒ 1ῃαϊ ἱπηπη ΘἸΔ ΓΟ] Ὺ [ΌΠ]ονν, τὴν 
ἀρετὴν ἀποδώσων, ἀρετὴ Πᾶ5 ἀσαΐη [Π6 
Β6η586 Οὗ ρσοράηθββ δηά Κἰπάποβο, 858 1ῃ 
{18 ΘΑΓΠΘΓ ρατί οἵ {Π6 βθηίθηςθ. 

8. τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ] 1. 6. ἐλευ- 
θεριότητι. ἃ5 1 15 ὀχριαϊηθα Ὀν ΟΠ πει- 
ἀεν ; [μϑχίοοῃ, ἐλευθεριότης. “ὙΠ {Π6 
““ ἔγραε δηᾶ εοπῆάϊησ ΒΡ ΓΙ ᾿πβρῖτοα ὈΚ 
“ἐ [ἢ6 φΟΠβοϊΟΌΒΠ688 ΟΥ̓ ΟἿ Ἰθετῖγ, πα 
“ὙΠ ΙΟῇ θεβί ὈΘΟΟΙΠ68 ἃ ἔγεθ Τ8η. 

Ἴ. παρ᾽ ἡμῶν] 1. 6. ἐξ ἡμῶν παρελ- 
ὝΤΗΝ ““Ἐγοῖη διηποησθύ τι; οἵ οὐὔῦ 
ΚΘ ΡΟΡΙδ. "ἢ Οοιηραγο ᾿Ἀπιὶροπο, οὐύ «πὰ 
1123. ΨΏΕΓΕ παρ᾽ ὑγρῶν ᾿Ισμηνοῦ ῥεέθρων 
18 ῬΓΟΡΕΙΙΥ ““Ρῥγεβθηΐϊηρ {Πγ56]Γ ἴο τι 
“ ἔγοιη [ἢ 6 βίγθαπηβ οὗ ᾿ϑΠη ΘΠ 118. ἀβιδνίξ 
Βᾶνα βθθὴ ἐμαΐῦ {Π6 ΡγΘροβιτοη ἐκ ἴῃ 1Π6 

ΒΔΠῚΘ ΤΠΔΠΠΘΙ ἴαἶκο5 {Π6 ρ]αοα οὗ ἐν, δα 
{παᾶΐ {Π6 1 αἴ] ““ 40 15 πι58α ἴῃ [Π6 58π18 
ΒΙσ ΠΟ ΠΟη. 566 ποίθ οἡ Ϊ. 64,1. ΕῸΓ 
ὙνΠαΐθνου δαϊδέβ ἴηι ἃ Η]αςο, ργοβοηΐς ἰδεῖ 
ἴο ΟἿ ΘΥ̓́Θ5. ΟΥ ΟἿΓ τηϊπβ ἤγοηι {Παΐ 
ΡΙαςθ. Τὸ σῶμα παρέχεσθαι ἐπὶ πλεῖστ᾽ 
εἴδη: “Τὸ 8 αὖ [ῃ6 βίαίθ᾽ 5 βϑύνιςθ᾽ 
(Πἴογα!ν, “10 ΟΥ̓Γ ΠῚΒ ῬΘΥΒΟῊ ;᾽ [ῸΓ 
σῶμα ΤηθΔ}8 ΠΊΟΤΘ ἔΠ8η {Π6 τηθγ8 ὈΟΑΠ]Υ 
ῬΟΥΘΙΒ, ἃ85. ἴῃ ἴῃ6 5] Ράᾶββαθε ἴῃ 
Ηεοτγοσοίιι, 1. ..32, 14. ἀνθρώπου σῶμα ἕν 

οὐδὲν αὔταρκές ἐστι.) “ἴον [ῃ6 τηοβί 
““ ΨΔΤΊΟΙΒ ΚΙΠα 5 οὗ Δοῦοη.᾽" Μετὰ χαρί- 
των μάλιστ᾽ εὐτραπέλως: “Δ {18 
“ἢ ἨδρρΙοβῦ νϑυβαθ]ν.᾽" ΟὈμΠΊράγα ναί 
ΕἸΟΥΊΖΘ] βαγ8 ἴο Ρεγαϊία ἴῃ {Π6 ΝΥ Ἰπίοτ᾽ 8 
ΠΉΤΕῚ; 

ὙΠδΐῦ γοιῖι 40 
5.1 Ῥοίίουβ τιπδῦ 15 ἀ0Π6. 

ΒΡΘ8Κ, βυθοῦ, 

Τ᾽ ἃ μᾶνϑ γοῖ 40 1Ὁ θυνϑῦ ; 6 γοῖι βίηρ, 
Τ᾽ ἃ πᾶν γοῖ θ.Υ ἃ Πα 561] 50; 80 βῖνϑ ἃ] π|8 ; 
Ῥγᾶν 80; 8η4 ἴον [Π6 ογάθυϊηρ γοι ΔΗ 8115, 
Τὸ 5ίπρ ἔθη ἴοο. ὙΥΒθη γοῦ ἀο ἄδπορ, 1 

γΊ5ῃ γοὰ 
Α ψἄγε οὐ {Π6 568, {πδύ γοῖῦ τηϊρηῦ θνοῦ ἀο 
Νούηρ Ὀαΐ {πᾶῦ ; τηονα 5111], 5}} 80, δῃά 

ΟΥΠ 
Νὸ οἵδιοι χαποίοη. Ἐδοὴ γοιν ἀοίΐηρ, 
50. ΒΙ ΠΡΈΪΑΤ ἴῃ ΘΔΟΝ ΡΥ ΓΟΌΪΔΓ, 
Οὐονηβ τι μδῦ γοῦ 6 ἀοίηρ ἴῃ {Π6 ργοβοηῦ 

ἀδράς, 

ΤΠαΐῦ 8}} γοῦν δοῖβ ἃγ6 4166 }8. 

ὝΠοπ. γοὰ 

ἐπὶ πλεῖστ᾽ ἂν εἴδη] δ1᾽Ά. Τπαογά. 1. 
156, 6. ἐκεῖνον δ᾽ ἂν, εἰ ἐκδοίη αὐτὸν---σω- 
τηρίας ἂν τῆς γυχῆς κυ ἀνε ζων Δτὶ- 
ΒΙΟΡΙ. ΝΆΡΙΡ. 1052. Εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, 
Ὅμηρος οὐδέποτ᾽ ἂν ἐποίει τὸν Νέστορ᾽ 
ἀγορητὴν ἄν. ΡΊυτα 6 ])ειποβίμοπ οἵ 
Τμλοῖᾶπο 5πηΐ ἴῃ ΤΙ μοχ]οῖβ. θυ ΚΕᾺΒ. 
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ΒΡΘΟΪ 65. οὗ ἔπ ἢπ- 

τη ἢ ΤΡ. ΝῸΣἹ 15 {118 τ “ » ’ Ν «ε Ε 

ἴ416 Ῥοιβεϊηρ; [ῸΓ 6Χ- σῶμα αὐτάρκες παρέχεσθαι. Και τ’ Ου 

ΤΘΔΠ ΠΥ 

ΤΙΘ 

ῬΟνΘΥ ἃ πα {Π6 ῥχοίθο- 

ΠῚ ΄ ,ὔ ΤᾺ ᾽ὔ ΄-“ 

Ἀπᾶ “ς λόγων ἐν τῷ παρόντι ΚΟΡ̓ΠῸΣ ΝΕ τάδε μᾶλλον Ρουθ 8 

ἅΓΘ 15. ὙΑΥΓΔῊ ἴ8, 

“ ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήθεια, αὐτὴ ἢ δύναμις τῆς 
τίου οἵ ΑἸ ΠΘΠ5 ἃτὸ ἴδ ]Ὁ 

ς πόλεως, ἣν ἀπὸ τῶνδε τῶν τρόπων ἐκτησά- 5 ἴῃ Θν Ύν ἰαπα ; ἃπᾷ ἴῃ 6 

ἴδαυϑ Οὐ στα πα οὗ ΄ μ ΄ “- ΄- 

αρι γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς 
, ᾿ δ ταρείξσθς, ἐς πεῖραν ἔρχεται, καὶ ὦ; οὔτε 

σῷ πολεμίῳ ἐπελθόντι ἀγανάκτησιν ἔχει ὑφ᾽ 

οἵων κακοπαθεῖ, οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατάμεμψιν 
ς Ὃ Ὰ π 3 3 Ἢ ὕ δ Δ δ 

ὡς οὐχ ὑπ᾽ ἀξίων ἄρχεται. μετὰ μεγάλων δὲτο 
΄ Ψ Ἷ ἘτᾺ Ἅ, Ψ, 

ἐ σημείων καὶ οὐ δὴ τοι ἀμάρτυρόν γε τὴν δύναμιν παρα- 
“ ΄ “- "΄ “ - 

ἐ σχόμενοι τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἐπειτα θαυμασθησομεθα, καὶ 
ς 5. Ν , » ε "Α » , 32) σ 

οὐδὲν προσδεόμενοι οὔτε Ομήρου ἐπαινέτου οὗτε ὅστις 
- 5 Χ χ ΠΕ, 7, σ΄ » γ Χ « , ΠΣ 

ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δ' ἔργων τὴν ὑπονοιαν ἢ ὦ 
΄ ΄ Χ ξὶ κ ΄ κ “ ᾿ 

“ ἀλήθεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν μὲν θάλασσαν καὶ γὴντ 
ἘΣ 9 β ΝΥ σι ε ΄ ΦΥ ἢ ἢ ΄ θ 
“ἐσβατὸν τῇ ἡμετέρᾳ τολμῃ καταναγκάσαντες γενέσθαι, 

: μεθα, σημαίνει. 
τη Κὶ πα ἅτ {Π6 πο- 

ὈΙοδὲ ονϊᾶθποθ οἵ ΠῸΡ 

Απᾶ 810 ῃ 

ἃ σΟΙΠΙΓΥ ὙΥ6}} ἀθβοῦν 68 

παῖ Πο ΟΠ Πάσθη 5μο] ἃ ςς 

α16 ἴον Ποῦ. 

ΒΥΘΔ 658. 

4. αὐτὴ Α.ΒΙΕ ΕΟ. Η.ΚΟΝ.Ο.Υ. Ῥορρο. 3. λόγου ΝΙΝ. μᾶλλον τάδε Ἐ, 
6. ἀκοῆς τῶν νῦν 6. ἡ. κρεῖσσον (.1.1,..0.Ρ. (0611. Βεκκ. Ο. εὐ νυ]ροὸ αὕτη. 

8. πολέμῳ [,6χ. ὅερ. Ρ. 334. 
ΑΕ. ἔρχεται Β.Ὦ. 11. γε] τε Β.σ. 
τὴν ἀλήθειαν 1..Χϑ.. (γ1ἃ. Οοταδη Ρ]αίάτοὶ. 
ΟἿ. 48, 

8. ἀγανάκτησιν ἔχει) ““Οεςαβίοηβ ἴη- 
“ αἸρπαίοη. Τ[ΑίθγΆ]γ, “μὰ8. πὸ ἰη- 
“ αἸρπαῦοη [ῸΓ δη ἰηνδαϊπρ Θπθιην ἴο 
““ δ6] ; σοπίδ!πϑ ποίῃϊηρ [0 ΘΧοΙΐθ ᾿πΠ6Π]ρ- 
« ῃρίίοη ἴῃ Ηἰπι. ΒῸΓ {π|8 ὰξ6 οὗ ἔ ἔχει 
ἴῃ {Π6 56η88 οἵ παρέχει, 866 {Π86 ποίθ 0ἢ 
ΤῸ, Σ: 

ΓΙ. οὐ δή τοι ἀμάρτυρόν γε] Λόγος 
ἀμάρτυρος ννὰ8 ἴῃ:6 ἴογτη ΔΡΡ]16α ἰο {Π086 
ΒΡΘΘΟΠ65. ἴῃ οουγίβ. οἵ Ἰπαρτηθηΐ τ] ἢ 
Τοβίθα ΠΊΘΓΘΙΥ ΠΡΟῚ ΔΙρτηθηΐβ, ἃηα ἢδα 
ΠΟ δνϊάθποθ ἴ0 Βαρροτῦ {Π|6]1 Βιαι θη θηΐϑ. 
ϑ'θ ἰβοογαίθβ ἀραϊηβί Ἐπ ἤν πιιβ. ᾿Αμάρ- 
τυρος ΘΠ 566ΠῚ8 0 ἢᾶνθ Ὀθθη ἃ ψῈ]]} 
Κπονγη θυ ἴῃ [6 σουγίβ [ῸΓ ἃ σαιι86 
(ΠαὉ γτοβίθα ΤηθγοΪν οἡ {Π6 Ῥαγίγ᾽Β ονἢ 
ΔΒΒΟΓΠΟΠ5, ἀπ ἤθηοθ {Π8 ΘΙΠΡΔ518 
γν ΠΙΟἾ 15. ΠοΓΘ Ἰα!ἃ οἡ ἴ{. 
14. τῶν δ᾽ ἔργων τὴν ὑπόνοιαν---βλάψει 
“6 {τὰ οἵ {Π6 [ἀοΐβ νν}}} 6 1η]1- 
“ΤΊΟῸ5. [0 [Π6 πη ρΡΓΘβϑίοη οοποοινοὰ οὗ 

8. ὑφ᾽ οἵων κακοπαθεῖ] οτη. 1. 1ο. ὡς] ἕως 
14. ἔπεσι] ἔπεισι Α. ἡ ὑπόνοια 

2. Ρ. 303.) τὴν ὑπόνοιαν ἀλήθεια 

“ [Π6πὶ: ΟἿ τηδρη]ἤσθηξ ποίΟπ8. ν1}}]} 
“ἢ 6 ἀδβίγονθα ὃν τὸ του ἢ οὗ {ταί ἢ.᾽» 
Μτ. Β]οοπηῇρ]α τν6}} οὔβουνθβ {παΐ τῶν 
ἔργων 5Ποιἃ 6 (ἀκοὴ ὈοΟΐῃ ἢ τὴν 
ὑπόνοιαν ΔΠ ἡ ἀλήθεια “8 πρϑθᾶ πὸ 
“ Ῥοθῦ νγῇο ἃ8 [ὯΓ ἃ8. Ὦ]Β νθῦβθ8. Μ}}}} ρῸ 
“11 σῖν Ρ]θάβισθ [Ὁ {ῃ6 πηοπηθηΐ, 
“γΏ}16 ἃ5 ἴο ἴΠ6 668. Τθα]ν ἀ0Π6, οἷ 
“ς ἸΠΠΡΓΘΕΒΙΟ Οὗ {Π6πὶ νν}}}] 6 Ἰϑββθηθά 
“νῆρη τν Κπον {Π6 {τα} οἵ {πειη.᾽ 
Τμαΐ 15 ἴο βὰν, {παῦ {Ππ6 δ πη] ΓΟ νν}}] 
Πᾶν τϑϑίθα οἡ ψνογᾶβ, ἔπεσι, ποῦ οῃ ἴΠ6 
Ὀαβὶβ οὗ ἔδοίβ, ἔργων. ΕῸΓ [Π6 οοη- 
ΒΓ ΠΟ ΟΠ, θαυμασθησόμεθα ται Ὀ6 το- 
Ῥϑαΐθα ἔγοπη {Π6 ρυθοθαϊηρ βθηΐθηοθ. 
Π6. βθῆβθ οὗ [Π6 ΡῬδυοῖρ]685 προσδεό- 
ΒΈΚΘΟ καταναγκάσαντες, δηὰ ξυγκατοι- 

κίσαντες χνοΟυ]] 6 ΘΧρΡυΘββθα ἴῃ [μαἰπ ΒΥ 
“ ααρρο ααΐθιιβ πθαθ Ἡ ΟΠΠΘΤῸ Ἰαπαά- 
“ΤΟΥ͂Θ ΟΡΙΒ 51δ ; ἀρ 4] σΟΘΡΘΓΙΠΊιΙ8 
“ἢ φῇ σΟΠ ΒΕ ΘΓ ΙΤΉ118.᾽ἢ 



ὃ 

το 
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ς ΄ Ἔ ΄ -- » ΄ 5... 

πανταχοῦ δὲ μνημεῖα κακῶν τε κἀγαθῶν αἀἰδια ξυγκατοι- 
᾿ 

ὁ κισαντες. 
Ἂς ΄, 3 ’ τ 

περὶ τοιαύτης οὖν πόλεως οἵδε τε γενναίως, 5 
ἐς ὃ ΄ Χ » “ 3 Χ 4 3 7 

ικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεθῆναι αὑτὴν, μαχόμενοι ἐτελεύτησαν, 
« ᾿ ΄“ ΄, ΄, Χ δ ων 5η7 « Ἁ Θ᾿ ἘΝ 

καὶ τῶν λειπομένων πάντα, τινὰ εἰκὸς ἐθέλειν ὑπὲρ αὑτῆς 
κῶν" 

καμνειν. 

ΤΟΥ Πᾶν αἰοθα ἴον 

ΠΟΙ, ἃΠα ΠΟΙ ὈΓΆΪ56 15 

ἐποῖτθ. ΜῈ ἔδϑκ ἔπθὴ 5 “ΐ 

ΤΕΥ ΘΟΙΡ]οἰθα ; νοῦ 

10 την θ6 Δαα64, {παΐ ( 

{πο Ὶγ βἹου οι ἃ πα Ὀθαῖ- ςς 

ΕΠᾺ] ἵνθ5 παν ὈΘΘἢ 

ἃ τηοϑὲ ὕύ 

Ἐπ- 

ΖονηΡ δηα οη]ονθα ἃ5 

Οὐ πρα ὈΓΥ καὶ 

δ᾽οσγίοιβ ἀθαίῃ. 
(ςς 

δᾶ Ῥθθη ἐποὶν 118, 1ἢ ςς 

ὩΘΥΘΡ ἰοιηρί θα {ποιὴ ἴο 

566}. ΌΚ ΠΠΟΓΓΠΥ ἴθ (ς 

ἰο Ἰδηρίηθη 11. ΤῸ τὸ- 

ῬΕῚ {Π6ὶ} σου ΠΕΓΥ 5 6Π6- ( 

Ι. δὲ] τε Κὶ. 
ιδια Εἰ. 
οὖν] οἵη. Β.».ἢ. 
1Ο. αὐτοῖς Τῇ α. αὐτῆ α. 

καλῶν «.ἴ. 

5: διὸ δὴ---καθιστὰς 10: ΑΙ. Ρ. 47: 
Καὶ εἰ ἐμήκυνα, οὖ οἵη! νΟΟΘΠῚ ὁμοίως. 

Υ  Αβ5. 
13. ἰσόρροπος ὁ λόγος τῶν ἔργων φα- 

νείη] Ιῃ ΟΥΠΕΓ (8565, ἃ5. ἢ8 μα Ἰαϑ8ὲ 
Βα14, τὴν ἐκ τοῦ λόγου ὑπόνοιαν ἡ ἀλη- 
θεία βλάπτει, ΟΥ ἴῃ Οἴμεῖ τνογῆβ, ὁ λόγος 
τῶν ἔργων κρατεῖ. {- 69. 8.) Βαϊ Πεγθ, ὁ 
λόγος τῶν ἔργων οὐ κρατεῖ μᾶλλον ἢ 
ἰσόρροπος φαίνεται" “““ΤἼ6 ἴδπηθ οὗἉ [Π6]Γ 
“ ΔΟΠΟΠΒ. (065 ποί σὸ ὈθγΟηα 1ῃ6 8ο- 
““ 105 {Ποιηβοῖνοβ, θὰ  Παπσβ 'ῃ 6618] 
““ Ῥαϊαποθ ψ ἢ {Π6π|. Εν {Π6 οοη- 
βίσιιοομ, ἰσόρροπος τῶν ἔργων, “ΤΠ ΕΙΓ 
“ ἀερὰβ Ἰπβέ. δαυ!ροῖβο,"᾿ ΘΟΠΊΡΆΓΘ δο- 
ῬΠοΟΙ. ΕἸθοι. 87. γῆς ἰσόμοιρος ἀήρ' 
““ ἘΑΥΓ᾽5. δαπδ] Ῥατίπεσ, 81 ΠΠΠΆ 1Εὲ 
“ (Πδγν ἸοἸ πεν αἰνιαβ [Π8 νου] θούινθα 
οὐ Πόπι:" 

14. δοκεῖ δέ μοι κ. τ. λ.] Ῥοτίοϊθβ βθτβ 
Ῥᾶ5568 ἔγτοπῃ [Π6 σ'θῃθγαὶ τηουϊῖβ οὐ {Π088 
γΠΟΒ6 δα ]οσν 6 18 ΡΓΟΠΟΙΠΠΟΙησ' [0 {Π6 
Ῥδγί οι αν τηϑυὶΐ οὗ {Π6]γ Πανὶηρ αἰἰδαὶ ἴοτ 
ΤΠΘΙΓ οοπηΐσγυ. “ΤὩθ στθϑαΐπθββ οὗ 
“ ΑΙΠΘΩΒ 18 ΟΠ6 ΟἸθαγ Ῥτγοοῦ οἵ {Π6]Γ 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΞ, ΝΟΠ.1 

τῶν ἔργων φανείη. 

καὶ ἀγαθῶν α.1,.0.Ρ.68.6.}. 
ξυγκατοικήσαντες ΘΟ ΣΙ: Ἰ: Μ.0.ὈΡ.ε. - 48. 

8: αὐτὴν μὴ ἀφαιρεθῆναι" Ε 
12. ἐκόσμησαν] ὕ δ δεν Ἵ: 

- ον Ν » ," Ἂ, “ , 

ΧΙ]. διὸ δὴ καὶ ἐμήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως, 
(ς ὃ ὃ λή ΄ Ἃ ΄ς Ε 

ἰδασκαλίαν τε ποιούμενος μὴ περὶ ἰσου 
 ν τ 5 Χ κ - - 
ἡμῖν εἶναι τὸν ἀγῶνα καὶ οἷς τῶνδε μηδὲν 

ὑπάρχει ὁμοίως, καὶ τὴν εὐλογίαν ἅμα ἐφ᾽ ρχει ὁμοίως, "» εὐλογίαν ἅμα εᾧ 
- Ξ ΄ὕ κ , ΄ 

οἷς νῦν λέγω φανερὰν σημείοις καθιστας. 
" π.ν. ἐδ ν ΄, Ὰ ΝΟ 3 Πν 

εἴρηται αὐτῆς τὰ μέγιστα ἃ γὰρ τὴν2 
,ὔ - ΄ ΄σ΄ ΄σ ΄ 

πολιν ὕμνησα, αἱ τῶνδε καὶ τῶν τοιῶνδε 
᾽ Ν 3 ἢ Ν » Ἃ “ “ 

ἀρεταὶ ἐκοσμησίσο: καὶ οὐκ ἂν πολλοῖς τῶν 

Ἑλλήνων ἰσόρροπος ὥσπερ τῶνδε ὁ λόγος 

ἰδίᾳ Α.Β.ΕΗ.ο. ῃ. 
2. περὶ τῆς τοιαύτης δ. 

5. δὴ] οἵη. .. δ. ἅμα] οπι. 6. 
πολὺς 6. 

“ ΜΟΙ ; δηα δποίμου ῥτοοῖ οὔ Ἰξ, ἴῃ 
κε χῃν Ἰπαροτηρηΐ, 15 [Πα ν ΥῪ ἀθδίῃ ἔῸΓ 
ἐς [ΠΘΙΓ σΟΙΙΠΓΓΥ ἡ ΒΟ τῦα ἅγΘ ΠΟΥ 66]6- 
“ς Ῥγδίίηρ. [Ὁ 15 ἃ ῥσοοῦ θοίῃ νη 1ζ 15 
“(6 ἔγβέ ἴο ρσῖνβ τι8 Ἰη]ουτηδίοη οὗ 
“ἘΠ ΘΓ φνοσἢ ; (1. 6. 85 (ἀΌ]]ῈΓ ἜΧρ]δ1η5 
“ας, ΜΉΘ ποίησ Ὀοδίοσθ ῃδα Ὀθθῃ 
““ Κῃονη οἔ ἃ τη8Δη :) 8ἃΠπΠα ψΏΘΗ [ἰᾧ σουηθ8 
““ αὖ {Π6 Ἰαβέ ἴο σοπμῆγμη {Π6 (ΘΒ Ἰ ΠΠΟΠΥ 
““ ΔΙγοδαν ὈΟΓΠ6 ὈῪ ἃ 16 οὗ νἱσγίπιθ. [0 
ΕἼ ἃ Ῥτοοῦ οὗ νου δἰννανβ: [ῸΓ Ἔν θῇ 
“ον ΠΟ ἴῃ ΟἴΠΕΙ Ροϊπίβ ἢᾶνα ἄ0Π6 
κε ἈΤη155. Οπρῃΐ [0 Πᾶνα {Π6]γ ὑνοσίῃ ἴῃ 
“ς [6 ννᾶγ8 ἴῃ [Π6]Γ σΟΙΠ Γν᾽ 5. σαῖι56 56 
“ Αθον 8 ΘΥΘΥΥ͂ ΓΒ] Πρ 656 : [ου {Πεῖῦ σοοα 
“Ὧδ85 ψίρθα ουΐ [ΠΘῚΓ 6.11, δῃηα {Πὸνὺ 
“αν βευνβα [ῃη6 ψΏΟ]6 βίαίϊθ σαί ῦ 
““ [8 ἴῃ 8εῖν Ρυϊναῖθ σϑ]αοη5. ὈΘΕη 
Ξ9 τη βοίθνοιιβ.᾽ ΤΉ86 ΘΧΡΙ ΓΟ η5 οἵ 
πρώτη τε μηνύουσα καὶ τελευταία βεβαι- 
οὔσα, ἀπ οὗ προτίθεσθαι, ἅτε σἴνοη ὈΓ 
(ὔ]1οσ ἴῃ 5 βθοοπᾶ βαϊίοπ; πα [ 
δαορῦ {Π6πὶ 5 τητιοἢ Βοίζου {πη τνῆαΐ Γ᾿ 
μια ἔογπη θεν ρίνθη. Ι μα οοῃίοιπαάοα 
πρώτη μηνύουσα Μ᾽ πρώτον μηνύουσα. 

ΒΕ 

δοκεῖ δέ μοι δηλοῦν 3 

δια δ. Ὁ 
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ΤῊ ΪΘ5 νγ85 ΘΑ ΤΟΥ ἰο {Π 61] 

ὕπδπ {Π6 ἤαϊγοδῦ Ῥτοβ- (ζ 

Ῥθού ψῃΐοἢ ἀρᾷ νο8Γγ8 

οὐ] οὔθ  {Πθπὶ; ἃπᾶ 

Βανὶπρ μαἰπρᾶ {Π15, ((ς 

ποὺ γα οοπίρηξ (0 

αἷο ; 

βοιάὰ υυἱποββοᾶ {ἐποῖς ὃς 

8ΠπΠα {πο ὶ Ιαβὲ 

θυϊρηϊοδῦ βοῦν, ὑπ- 

αἸτητηθα ὉΥ 8. 51ΠΡ516 

ἐπουρηΐ οὗ νγθῶκπθθα,, (ὦ 

(72. Ὁ} τ, ΠῚ Ν , ’ὔ Ν 

ἀνδρὸς ἀρετὴν πρώτη τε μηνύουσα καὶ τε- 
΄“- « “ “ 

λευταία βεβαιοῦσα ἡ νῦν τῶνδε καταστροφή. 
ἐς Ν Χ “ Ω ΄ ΄ Χ » 

καὶ γὰρ τοῖς τάλλα χείροσι δίκαιον τὴν ἐς 
Ἂ 7, ἜΣ ΤῊΝ “ ἢ » ' 

τοὺς πολέμους ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀνδραγα- 
“ Ν ΩΝ 

“ θίαν προτίθεσθαι: ἀγαθῷ γὰρ κακὸν ἀφανί- 5 
ἘΣ ΄ 5 Ἢ ὁ ᾿ΑΨΨΎΣΙ ΄“ 

σαντες κοινῶς μᾶλλον ὠφέλησαν ἢ ἐκ τῶν 

( ἰδίων ἔβλαψαν. 
΄ Ἁ ,ὔ 

τῶνδε δὲ οὔτε πλούτῳ τις 
ἣΝ 57 » λ ᾿ 5 λ 7 θ 

ΤῊΡν ἐετι ἁἀπολαυσιν προτιμῆσας εμαλακισῦῆ,ς 

Ἂ ", Ν ΣῊΝ ᾽ὔ 

“ἐ οὔτε πενίας ἐλπίδι, ὡς κἂν ἔτι διαφυγὼν αὐτὴν πλουτή- 
ςς ᾽ Ν των ΩΝ αν ΄ δ Ἂς Ν σ΄ ΕΣ 

σειεν, ἀναβολὴν τοῦ δεινοῦ ἐποιήσατο; τὴν δὲ τῶν ἐναν- το 
(ς ᾿ , ΄ ΦῸΝ ΡΣ " Ν ὃ , 

τίων τιμωρίαν ποθεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες, καὶ κινδυνων 
5 “-“ 

“ς ἅμα τόνδε κάλλιστον νομίσαντες, ἐβουλήθησαν μετ᾽ αὐτοῦ 
ςς Χ Ν “ ἜΣ ΝΣ ὩΣ 5. ἢ ἢ θ ἣν ἣ ᾿ Χ 

τοὺς μέν τιμωρεῖσθαι τῶν δὲ ἐφίεσθαι, ἐλπίδι μὲν τὸ 
ἐς ΕῚ -- “-“ Ὁ Ρ ’ὔ 5 τ " ἶ Ν “- 

ἀφανὲς τοῦ κατορθώσειν ἐπιτρέψαντες, ἔργῳ δὲ περὶ τοῦ μθΣ, Ὁ α κ 

ςς Ὦ ε ΄ὔ Ι 7 3. τῷ » - θ “τ Ξὸ Ν 
ἤδη ὁρωμένου σφίσιν αὐτοῖς ἀξιοῦντες πεποι ἐναι, καὶ τῷ 

᾿Ὶ 

1. ἀρετὴν] ζωὴ ἃ. ἀρετὴν ζωὴ Ταβαηβ. 2. τὴν] οἵη. Κι. 4. τῆς] γῆς Ο. 
η. πλούτῳ ΒΙΕΗ ΚΟΜΟΝ.Ν.Ὀ.ς.α.6.ἢ.6.η.1.. εἰ Ηδδοκ. Ρορρο. (ἀο6]1. να]ρὸ πλού- 
του, 4Πποα τοῦπαϊ ΒΘΚΚΟΓαΒ. 

« ) « ᾿] “Ὁ ν 

9. Ἢ ουκ Ω. ως οὐκ αν . 

Τ)]οηΎβῖιι8, Ρ. 1806. 

9. οὔτε πενίας ἐλπίδι κ. τ. λ.1 “ὙΠ 
“ἢρρ6 οὗ ρονοιίγ,) 1. 6. γνῃῖοἢ ΡΟ ΕΥ 
15. ἂρί ἴο δηϊογίαιη, δοσογαϊηρ το (Ο]]οΥ ; 
ΟΥ, ““ἃ ΠΟΡ6 γϑβρθοϊϊηρ ρονοσίυ, ἃ ΠῸΡ8 
“ρη [Π6 διὈ]εθοῦ οἵ ρονεγίυ,᾽" ἂἃ8. Μτυ. 
ΒΙοοτηῆθΙα ππαογβίαπ 8. [Π6. οοπϑβίτιο- 
τη, ἀηα 1 {Π]η1κ τρηθγ. ἸΠΠοθεινοτέραν 
αὐτῶν" ““Μοτγδ ἴο Ὀ6 οονοίθα ὉΠΔη ὉΠο86 
“ οΡ]δοίβ ; 1. 6. ὑπ {Ππ6 σοηίϊηϊιθα θη- 
““ Ἰογιηθηῦ οὔ νγθ], ΟΥ 118. Ε] ΕΠ πηαΐθ 
“" ΔΟΘ. ΙΒ ΠΟ. ΔΙ ἃ Ἰοηρ Ροτιοά οὗ 
“ ρονογίγ." Κινδύνων τόνδε κάλλιστον 
νομίσαντες" “ΤΙ ΚΊηρ' {πα΄ {Ππ6 Ππαχαγὰ 
“« οὗ Ὀα.({16, νυν] ἢ ννὰβ πον Ὀοθίογο {Π}6 1}, 
κε ννὰ8 οὗ 8ἃ}1 Οὔ] 6 γ8 [η6. θθϑύ ννουΐῃ νϑη- 
““ τατίηρ, (1. 6. Ὀεοίζου νου νϑηςαγηρ' 
“ἴδῃ {Π6 Πα πΠ668 οὗ ἸΟΠΡῸΓ 11{6,} ΤΠ Ὺ 
“εν ]Βη6α ὈΥ τιβκίηρ ἴὉ το ραὶπ {Π6 οοὺ- 
““ (αἸηΐν οἵ νθῆρθδηοθ ΟἹ {ΠῚ ΘΠΏΘΠΊΪΘΒ, 
““ αηᾷ το μοϊὰ {Πποὶν ΠΟρο5 ἴον {Π6 Γαΐτιγα 
““ βαιθ]θοῦ 0 1185 Ιββι16.᾽ Μετ᾿ αὐτοῦ, 1. 6. 

8. ἔτι τὴν Υ. 
κἂν] ἂν Ιζ.Ὁ. 

Ἡ.ΚΟΝν ἔρ. Ηδδοκ. Ρορρο. (0611. Βεικῖς. 
12. ἐφικέσθαι "1 πιϑαπιβ. 

ἔτι] οτη. οουγ. ια. εἰς ἔτι ἔ. 
12. ἐβουλήθησαν Α.Β.Ο.Ε ἘΝ α. 

να]ρῸ ἠβουλήθησαν. μετ᾽ αὐτοῦ] οἴη. 

καλλίστου τοῦδε κινδύνου. Τῶν δὲ ἐφί- 
εσθαι, 1. 6. {π6 ΟὈ]δοῖΒ ἰγθααν βίαϊθα, 
116 το ]]οῇ οὗ {Ππ6ῚῚ ρονθυίυ, οὐ {π86 δοῃ- 
Ὠπτιθα Θη]ουτηθηῦ οἵ {ΠῸ}Γ ννθ]1}.----᾿ 
“Πρν ψΊΒηθα ἰο Ἰοοκ [ουννασα ἰο [ὰ- 
“ (αγ8. Ῥ]Θάβιγθ ἴῃ 116 ΒΟ] παίθ!ν τὸ 
“ἢ ΤΙΒΚΙΠρ᾽ ΓΠ6Ὶ. Πνθβ ἢγϑι ἴῃ {Ποὶῦ οοπη- 
κε ΤΓΥ ΒΒ. ΒΟΥΨΊΟΘ: [1 {πὸν βυγνινθα {Παΐ 
““ γρηΐαχ8, [Π6η, ἀπ ποΐ {1} {ΠΏ 6η, [ΠΥ 
“νοῦ πα α]σθ {πο ὶγ οὐνη ἱπαϊν πα] 
“ΠΟΡ68Β οὗ ἔαΐισο ΠΑΡΡΙη658." ὙΠῸ 
Τιαἴϊη Ἰαπρτιαρθ νν}}} ΘΧΡΓΘΘ5. {Π6 τυῦῖου 8 
ΤΩΘΔΠΪΏΡ ΠΊΟΤΘ ΟἸΘΑΥΥ: “1τὰ νο]θθαπΐ 
κε βαίπιγα νἱῦοθ ΘΟπηπηοαὰ ΘΧρθίθσο, δὶ μο- 
“Ὁ ΠρΒΠΒΒΙΠ τ ΠῈ 1Ππ64 Ραρη:θ ῬΘΓΙ ] τη, 
“ πῸ Βοβίθϑ ὉΠΟΙΒΟΙ ορθυθηΐ, ΡῬυ]ὰ8 
“ς ΒΕ ΠΙΒΒΘηΐ.᾽ἢ 

13. τιμωρεῖσθαι) Μιὰ. ἘιρΙ ἄθτα 
Οτθβῦ. ττύᾳ4. ΘΟὨἴο} απ θη Εἰ αρρ]. 857. 
Ὑν Αβ5. 
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ΤΙ. 43. 943 
Δ: 

ΕἸ » ΄σ Ν » ,ὔ Ν ΄- ; ΄- « ’ δ Ων 

ἐ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμύνεσθαι καὶ παθεῖν (μᾶλλον ἡγησάμενοι ἢ τὸ 
» 7 Ν ΩΥ ΟῚ ἊΝ ΄σ Ξ ΕΣ ἯΣ 

ὁ ἐνδόντες σώζεσθαι, τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λογου ἔφυγον, τὸ 
( δ᾽ Ὑ ἄ “ ’ὔ « ΄ Ἂς δι λ ,ὔ “ 

ἔργον τῷ σώματι ὑπέμειναν, καὶ δι ἐλαχίστου καιρου 

ς τύχης ἅμα ἀκμῇ τῆς δόξης μᾶλλον ἢ τοῦ δέους ἀπηλλά- 

5.“ γησαν. 
Τιοῦ τὶ8 ΤῸ0]]οὺν ἐπ ῖν οΧ- 

ἉΤΊΡΙ6, ΘΟΠ ΘΠ ΡΙαἰϊη 

Οἷα" οοιηΐτν 5 δτθαῖ- 

Ι. τὸ Α.Β.ΕΕ.Ο.Κ. 4.6.5... Ῥαση. Ῥορρο. Β6κκ. 
ἀμύνεσθαι Α.Ο.Β.Ε.6.Η.ΚΟΠΜ.ΟΟΝ ἃ.6.ἢρ.}.. 
Βεκκ. εὐαπη )Ίοὴν "1 

ΟΣ 
ΒΊΈΠΕ 

σθαι. τὸ Α.Β. 
δΔοσθηΐα τῷ. 

ΕΘΗ ΚΟν. 

Ι. ἐν αὐτῷ τὸ ἀμύνεσθαι Κ.τ. λ΄ ΤΠΗΘ 

ΟἾΪΥ αἸΠΠουμν Ποῖ ἰἴΒ ἴὴ ἴῃ6 ψοσαΒ 
μᾶλλον ἡγησάμενοι, ΜγΘγ6. Π)ΟῦτοΘ οὔ 8 
{π6 ποῖ, πη ῬΙΌΡΟΞΘΒ δ οποδ ἴο γϑδα 
ἘΣ μᾶλλον. ΒΒ 15 πού {Π15 
Ρᾶββαρβ ἴο Ὀ6 δαπθα ἴο {π6 παπηθογ οἵ 
{πο86 ἡποίθα ὈγΥ ΓΟ θεῖς, (Ράτεγρα δή 
ῬΒγυ πο πιπι, α. ΥἸ. Ρ. 753) ἴῃ ΨΠ]ΟΠ 
{Π6 ψ ΓῸ5 ἡγεῖσθαι, οἴεσθαι, Δα νομί- 

ζειν, ΔΥ6 τι866 ΨΊ ψΠαῦ 15 68]|16 ἃ 
“ Ῥγθριιδηΐ τηθ8 1 Πρ {Παΐ 15, {Ππᾶΐ {ΠῸῈΥ 
οοπίαϊπ θοβι 65 Π6 Β:Π10]6 ποίϊοηῃ οὗ 
““ (ΒἸηκιηρ," {Παΐ οὗ ““{πιπκιησ τὶρηΐ, 
““ {1 ΚΊηρ᾽ Βοοά, ΔΡΡΓΙΟνΊηΡ, Ἱποϊϊηἰπρ; 
““ 1ῃ ἔανοιγ οἵ, ἕο." Τὰ ἴῃ )1Ππ8τ- 
οἤ 8, ἁραϊηβῦ. ΠΘιπ βίῃ. Ρ. ύ2. Ἀεῖβικοθ, 
οἴεσθε τὴν αἰτίαν τουτοισὶν ἀναθεῖναι" 

“Ὑ6 816 τηϊη 66 ἴο ἸαΥ ἴο [Π6ῚΓ ΟΠαγρο: 
γεγο Ἐθίβικθ τρίβῃθβ ἰο τθαὰ οἴεσθε δεῖν. 
Ξο Χοπόρβοη, Ἠε]]θη. Ὗ'. 1, 15. οἴεσθε 
ταῦτα πάντα καρτερεῖν" ““ΠΠΙηΙς 10 τσ 
“ [0 ὈΘΆΓ 811 {Π6856 {Πϊηρβ. Απα })1ο- 
518 Ηδ]οατη. 1)6 Οοπιροβιῖί. Ν εσθο- 
Τατη, ἃ5 ποίθα ὈΥ ΓΟθ ΘΟ ἢ ἃ το- 
ἔθυθηοθ ννΏϊοἢ 1 μᾶνθ Ὀθθη πΠ8}}]6 ἴῸ 
νου]γ, ἡγούμην τάττειν. ὝὴηῸ 56η86 
{πογοίοσα 18, “" Ὀθῖηρ τη] ηθα ταίπεν [0 
“ς χρβὶδύ πα 616, {Ππᾶῃ ἴο ἐγ δηα βᾶνθ 
““ [611 Πν68. ΝΟΥ ἦο68 [Π6 ΔΙ. 1016 τὸ 
ἀμύνεσθαι ᾿πίοτίοτγα τυ {Π15 σοηδβίτγιο- 
τοπ, ΟὈΠΊΡΑΙ [1]. 52. 4. τὸ μὲν προστα- 
λαιπωρεῖν οὐδεὶς πρόθυμος ἦν, ἃπα {Π6 
ΨΔΙΊΟΙ5 ΟἾΠΟΙ Ἰηβίδ ποθ σποίθα Ὀγ Μαῖ- 
[Π166, ὅτ. ἅτ. ὃ. 542. οΌ5. 2. 6], 670. 

8. δι ἐλαχίστου καιροῦ κ. τ. λ.1 ἼΠΘ 
ΘΟΙΏΤΊΟΏ Ἰη ΘΥργθίδτοῃ οἵ {Π658 νου 8 
18 85 ἔΌ]]ονν5 : [ἢ {πὲ Ὀυϊοίδϑί τηοπιθηΐ 
“ οὗ {π6 σμᾶποο οἵ Ὀαι16, αὖ {Π6 Πεϊρηΐ 

ἈΝ ΕΣ 

ς λεστέραν μὲν εὔχεσθαι, 

. {πὶ πεποιθέναι ἐν τῷ ἐταπῶι παθεῖν. 
. Ῥαχπι. Ρορρο. Βεκκ. 

8. καὶ δὲ πεν οἴη. Εὰ. 

ΧΙ1Π,. Καὶ οἵδε μὲν προσηκόντως τῇ πόλει 
Ν Χ Χ Χ 5» 

ς τοιοίδε ἐγένοντο τοὺς δὲ λοιποὺς χρὴ ἀσφα- 
Ε Ψ Ν 

ἀτολμοτέραν δὲ 

Ο. ργ. 6. εἵ νυ]ρὸ τῷ. 
Ῥαγῃη. ἤδδοὶι. Ῥορρο. Ἃ(06]}. 

Β. εὖ νυ]ροὸ ἀμύνα- 
να]ρῸ τῷ νε6] Ἰπο]]ηδΐο 

η. δὲ] οπι. Καὶ. 

“ΟΥ̓ ΟἹΌΥΥ ΤΑΙΠΘΓ {Πᾶπ οὗ ἔδβαυ, {ΠῈῪ 
“ς 4166. Βυΐ 1 τηᾶὺ "6 ἀοιθίθα ψνη6- 
{ΠΟΥ 1Ὁ 15 ποῦ οί (0 οοππηθοῦ τύχης 
ἅμα ἀκμῇ, ““ΔΥΏΘη {Π6ῚΓ ἔογίιιηθ τνὰβ δ 
“118. ΠεΙρηΐ :᾿ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΟΙηρ νΊῸἢ [8 
ἴθ γΠ μετὰ ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἴῃ 
{Π6 [Ο]]ονν]πρ οΠμαρίοσ. δα Βπου]α [Πθ6π 
Ἰοϊη τῆς δόξης μᾶλλον ἢ τοῦ δέους ἀπηλ- 
λάγησαν᾽ “δεοιΘ. ἴἈκθὴ ΔΆΥ [πΠΌΓῚ 
“γηδὺ νγὰ8 {ΠΟΤ ΡΟ]ΟΥῪ ΤαΠΟΥ {Ππδῃ 
“ς [Π61} ἴδαγ ;᾽ 1. 6. ““ θα ἔοππα {Πθῖα 
ἐε ΤῊ; ἀτοδάϊησ 818. ἈρΡΡρυόδοῖ, ἔθαγία] 
“ ἈΠ] τη]β γα 0 ]6, Ὀαΐ τη [η6 Πειρῃΐ οὗ 
“ς [ΠΘΙΓ ΘἹΟΥΥ ; ἔον 1π6 θα 616 βορὰ τνᾶβϑ 
““ηοῦ {Π6ῚΓ (ΘΙΤΟΓ ας {ΠΕ6ῚῚ ρ]ουγ. 
Π15. ἸΠ οΥΡυθίδ 0 ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο τὴη6 ἴο 
ααα ἴο [πΠ6 τηγίμπι οὗ {Π6 βθηΐθποθ, ὈΥ͂ 
αἰνταϊηρ 10 Ἰηΐο Ο]αιιβ68. οὗ τποτθ 6618] 
Ἰθηρίῃ, ἀπ βαϊηρ {Π6 αἸνΊΒΙ0η5 ἴο {16 
παίαταὶ Ῥᾶιι868 οἵ ἴΠ6 νοΐοϑ : ἴδ 4150 σοῖβ 
τα οἵ νναὺ πθνϑὺ Πὰ8 Ἀρρθαγθα ἴο τὴ8 ἃ 
ΨΘΙῪ ἰη 6]]1010]16. ΘΧΡΓΘββιοη, δ ἐλαχί- 
στου καιροῦ τύχης : πα Ἰαϑ]γ, {π6 ο0η- 
οοἰΐ οἵ τῆς δόξης μᾶλλον ἢ τοῦ δέους 
ἀπηλλάγησαν ΒΘΘΠῚΒ (0 Πη6 ἴ0 Ὀ6 ΥΘΙῪ 
τ 0 1ῃ {Π6 ΤηΔΠΠῸῚ οἵ ΠΟΥ 68, 
ἈΠΕ ἴο τηδίοῃ ποῦ πηϑῈ] Δ Ὀ]Ὺ νυ] ἢ τυ μαΐ 
μα Ἰπηπηθα]αίοὶΥ ργθοθαθα 1ΐ, τὸ μὲν 
αἰσχρὸν τοῦ λόγου ἔφυγον, κ. τ. Χ. Οοτη- 
ῬᾶΓΘ αἰ8οὸ [υβῖαβ, ΕΠ Πογὰ] ΟὙδί]0Η, Ρ. 75- 
Ἀδιθκθ. ἀπαλλάξαντες δὲ τοῦ δέους καὶ 
τὰς ψυχὰς ἠλευθέρωσαν. 

4. τύχης] Δρποβοῖϊξ, οἵ σὰπῃ 560]. 6χ - 
Ῥ]Ιοαῦ ϑυ]4α5 σΟΠΒαΓΟΪ παῖου ἴῃ τύχη. 
γιαθ Εὐγιηοὶ]. εὐ Ηρθβυοῖ. ααὶ Ὀοπαπὰ 
ἐουύα πᾶτη ἸηΓ6]]Π στη. (α]Ο5888 ϑισοθϑϑιι5. 
ΝΥ Α55. 
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({ 

Π6Β5, {11 ΟἿΤ τηϊπ5 

ΔΠα πραγίϑ 8.6 [ὉΠ}Κ ςς 

Ἰηβριγθα τ ἃ 56η86 

ΔΠΑ͂ ἃ Ἰονε οὗ 1. Τὸ (ς 

8 θαΐ {ΠῸ6 {γιὲ οὐ νἱτ- 

ἐπθ8. 810} ἃ8. ἐποῖτβ ὁ 

ὙΠΟΠῚ ὙὙ6. ΔΙῸ ΠΟΥ͂ ἰἃ- 

τηθηὐηρ, ΤἼΘΥ, ΠΟΠ 

{πον σοι] ρῖνθ ΠῸΓ ἐς 

ποί Πρ’ 6158, σαᾶνο ΘΙ 

{Π6ῚΓ οὐ ᾿ἴνθϑ: ἃπᾷ (ζ 

Ι. πολέμους Τ. Ο.Ρ. 
νους 1. 

1. μηδὲν] ΜιάΘ δἃῃ Ἰοερθηάτιπη μηδέν᾽ 
ἀξιοῦν, πο οὈδίαπίθ βθαιθηῦ! σκοποῦν- 
τας. ὈΟΒΕΒΕ. 

ἡ. ἔργῳ θεωμένους] ΤῊΙΒ πηιϑῦ Ὀ6 ορ- 
ΡοΟΒβα ἴο σκοποῦντας λόγῳ. ΑΠπά 88 ἴΠ6 
Ἰαϊίου ΒΙ6 168, ὰ νἱοντης; ἃ {Π]ηρ' ἢ ΟΥ̓ 
“ ἔγοτῃ ψΠαῦ 15 βαϊα οὗ Ἵϊ,᾽ 8ὸ {Π6 ἔοτ- 
ΤΊΘΓ,  ΒΌΡΡΟΒΘ, ΤΩΔΥ ΘΟΊΔ]]Υ γ}6}] 516- 
Ὠἰγ, ““ νἱθυνὶπρ' ἃ {Π]πρ᾽ ἴῃ ΟΥ̓ ἔτοπι [Π6 
κε χρδ Πν οὗ τιμαί 10 ἀο68.᾽ [μΘνϑβ6 16, 
1π6 ΕὙΘΠΟΙ ἰγδηβ]αΐου, ἰῃίθυργθίβ Τύ, 
“ Ο δβῦ δὴ δρββαῃῦ ΡΟ 1ὰ ραΐτ]β α] 
“ ἔλυῦ 5 ΟΟΟΌΡΕΥ (6 88 μα ββαηςοθ.᾽" Απᾶ 
ῬΟρΡο ΡῬγϑίδυβ [Π18 νϑύβίομ ἢ θαΐ 1 {πη Κ 
{παῷ {Π6 οοηΐοχί 15 ἀραϊπϑί 1, ὈοΙῃ 
ΒΥΔΙΠΠΠΔΙΟΔ]]Υ, ΘΟΠΒΙ ἀθτ]ηρ᾽ 1ῃ6 ονταθηΐ 
ΔΓΕ 6518 οἵ σκοποῦντας μὴ λόγῳ μόνῳ, 
ἀπ 4150 Ὀδοᾶσβθ Ῥϑυῖο]88. 18. Βρθαϊκϊηρ' 
Ποτθ οὔ 1ῃ6 Ὀεϑὺ {γα ] πρ᾽ ΟΥ̓ ῬΥΘΡΑΓΑΙΙΟ ἢ 
ἴο ἀοἰηρ᾽ ΟἿ ΘΟΙΙΠΙΓΥ ΒΘΥν 66, Δηα ποῖ 
οἵ ἀοϊπρ βθύνιοθ δοίμα]]γ. Απαᾶ {Π]8 
ῬΓΘΡαγαοη, ἢθ. βᾶγ8, οοηβίδίβ ποῦ ἴῃ 
᾿ἰβύθηϊηρ ἴο ΒΡΘθο68, θαὉ ἴῃ ΟὈΒΘΥν]ηρ' 
ννηδῦ [Π6 ΘΟΙΙΠΕΥ ΤΘΑΙ]Υ 18, ἀπ ἴῃ 80 
Ἰθαγπῖπρ ἴο ἰονθ ἰδ ; δη4 [Π6ῃ ΘΟ η685 ὑῃ6 
ῬΥΔΟΙΙοα] ἔγι!δ οὗ {Π18 ργθραγαίίοη, μὴ 
περιορᾶσθε πολεμικοὺς κινδύνους. "“Π5 
1η6 ψόογὰβ ἔργω θεωμένους τηΐρ]ῦ [ατ- 
ΠΪΒῊ τηδίίου [Ὁ Δἢ ΟΥΑΙΟῚ ΟΥ ἃ ροθιη. 
ΠΟΥ πιθᾶῃ, ““ ΙΟΟ]ς αὖ οὐὐ᾽ ἰθΠ1Ρ]68, 
“Δηὦ {6 βίαϊιιοβ νυ μϊο ἢ. δα θ6]Π15} 
“Πρ ; ρῸ ἀον ἴο ΡΊγεθιιβ, ΟΌΒΟΥν 8 
“{Π6 Ἰοπρ᾽ νν 8118, νἱβϑὶῦ {Π6 ἀγβθηα]β, ἀπὰ 
“16 008 οὗ οἵ [ῃγθο Βιιηαγθα 58108 ; 
“ς ἔγθαιθηῦ ΟἿ {Πθαΐγοβ, 8η4] ἈρΡργθοϊαΐθ 
“Κ (Π6 ΒΓΡΑΒβΙ Πρ ΘΧΟΘ]]Θη66 Οὗ οἵαν ροοίϑ, 
“ ηα {Π6 [αδῖθ ἀμ βρίθηάοιιν οἵ οἷν 
“ ΒΟΘΠΙΟ ΓΟΡΓΘΒΘΉΛΔΙΊΟΠΒ ; γνὰ]}κς ὑΠγοιρἢ 
“ {ἢρ τηλγκοίβ, Οὔβοσνο {ποῖ Π]]ο ἢ 
“ἢ6 ῥγοαιπιοῦοηβ οἵ δνοῦν ρατί οὗ τΠ8 

6. πόλεως] πολέμου ἘΣ 
γιγνομένην ἃ. θεμένους Ἐ. γενομένους αὐτῆς καὶ ὅταν μὲν ὑμῖν 

᾿ » “- δὴ ᾽ Ἂν ΄, ’ 

μηδὲν ἀξιοῦν τὴν ἐς τοὺς πολεμίους διάνοιαν 
Ε ΄“ Ν ἐμ ΄ Ἂ 3 

ἐχειν, σκοποῦντας μὴ λογῷ μονῳ τὴν ὠφε- 
ἃ ΒΩ Ν 3 Χ ΄σ 3 ἊΝ 

λίαν, ἣν ἂν τις πρὸς οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς 
« -“ ΟῚ Ψ ὔ ,ὔ “ 3 “ Χ 

ὑμᾶς εἰδότας μηκύνοι, λέγων ὅσα ἐν τῷ τοὺς 
’ὔ Χ ΒΥ ϑ Ν 

πολεμίους ἀμύνεσθαι ἀγαθὰ ἔνεστιν, ἀλλὰ ϑ8 

μᾶλλον τὴν τῆς πόλεως δύναμιν καθ᾽ ἡμέραν 
»-τ- - 

ἔργῳ θεωμένους καὶ (ἐραστὰς γιγνομένους 

ΠΝ ρα ει γιγνομέ- 

““ νου] ; δπα ]ιβίβηῃ ἴο [Π6 βου πᾶ οὗ 80 
“ς ΤΩΔΗΥ͂ ἀΙΑ]θοῖβ πὰ [ουεῖρτι Ἰδηριιαροβ 
“ς ΥΠΙΟΏ ΒΕ{1|θ γΟΌΪ ΘΔΥ8 1η {Π6 5βίγθοίβ 
“Οὗ Οὔτ εἰν, [Π6 τοβογῦ οὗ {πΠ6 γῇ 0]6 
““ψοῦ]Ἱα."» 

[Αὖὐ [Π6 επᾶ οἵ [Π15 ποίβ ἰῃ {π86 ἢγβί, 
δα θη 1 πα δα θα {Π6856 ννοσᾶβ; “δο 
“ Ἰρατ [0 Κηονν ἃηα ἰο νᾶ]π6 {π6 ἔτι 5 
« οὗ ΟἸνΠΖαίϊοπ, [ἢ6 ΟΠ] οἵ σΟΙΊΠΊΘΓΟΒ 
““ Δα οἵ ΠΠΡετίν.᾽" ΤΠ1Β Βοηππθηΐ Πὰ5 
Ῥδθη βαϊα ὈΥ ἃ ψυυτοῦ ἴῃ {Π6 ΟΔΥΓΟΙΥ 
Ἀενίονν, ἴου ψνποπὶ ἴ δηΐου! ἃ ΨΕΓΥ͂ 
ΒΙΠΟΘΓΘ τοβρθοῦ, ““ [0 Ὀ6 οοποοῖνθα ἴῃ 116 
“ς ΨΘΥῪ ΒΡ οὗ πιοάθυη 5ΠΔ]]Ονν 6855," 
Δ Πα ἴο 6 σοπίτδαϊοίοθα Ὀγν Τμυογ 1465 
ΒΙΠΊΒ6] ἢ, 0 ΔΒΟΥ 65. {Π6 ρ, θα 88 οὗ 
Αἰμθηβ ποῦ [0 σοιηπηθγοθ, πὲ ἰο ἐπ8 
νὶσιθ Δ Πα νυβάομῃ οἵ ποι οἰ Ζθηβ. 115 
Ἰαϑύ τϑιηδυῖκ 15 {τιι6, ΔΠα ἃ5. {Π6 ἃποϊθηΐ 
ῬὨΙΠΟΒΟΡ ΠΟ 8. πα βίαϊθβιηθη θηίουαϊπθα 
ΠΟ φσγθαΐ ἰόν ΟΥ̓ ΤΒρΘοῦ [Ὁ] ΘΟΙΏΙΠΘΓΟΘ, 
1 πᾶν βίσιιοκ οαὐ [Π86 ὑνου 8 ἃ5. Ὀδϊηρ' 
πηϑυ 6 το 1Π6 σΠμαγδοίου οἵ ῬΘΓΊΟΪ6Β Οὐ 
ἴο τΠαῦ οἵ μον α14685. ΒΡ ΒΌΓΟΙΥ ἴο 
ἀθβουῖθθ ΒΡ] μαἸα ρΆθ]1ς θα] αΙηρΒ, ὁχ- 
ἴθηβῖνθ ἈΥΒΘΏΔ]8, ἃ οι Ὠ]ηρ βία οὗ 
ὉΠραΐτὶοα] τορυθβθηΐαῦοηβ, ἃηα νν6}}- 
βίοοκΚορα τηᾶγκείβ, ἃ8 [Ππ6 {τἰΐ5. οὗ σοτη- 
τηθγῸ8 πα ΠἸοτύγ, 18 πούμϊπρ ἴῃ [561 
ΑΡδαγα ΟΥ̓ ΒΠΔ]]ονν ; ἴου {Ππ6886 πα βοῇ 
{Π]ηρ8. ἃ5. {686 ἃγ8 ἃπηοηρδί {Π6 τηοϑί 
δν]ἀθηΐῦ τϑβι] 8 οὗ {τὰ6. ἀπα ἔγθθ ρὸ- 
ψΘΓΠιηθηΐ ; ἃηΠ 1 τνὰ8 ποῦ βρθακίηρ οὗ 
ΔΩΥ ΠΡ ΘΓ ΟΥ̓ ἀθοροὺ ΒΟΌΓΟΘΒ Οὗ πα] η8] 
ΡΙΌΒΡΟΙγ. Απὰ Ὁ Ψ}} ποῦ "6 ἀβηϊθά, 
 βάρροβθ, [πᾶῦῷ' σομ ΘΓ. ἀπα ΠΡΟ Υ 
Ρτοάποθ. σοορα οὗ Βοπὶ8 βοῖΐ ; ΠΟΙ ΟΥ 
ΟΥΘΥ θα] ποθ οὐ ποῖ ὈΥ 6.1] οὗἨ Δπούμοῦ 
Κιπα. Βοβί6β, υνμθπθυ τὴν θη Ἰπηθηῦ 
γνὰ8 5ΒΆ]Π]ΟΥν ΟΥ̓ πο’, [Π6 Τονίθυνο βου 
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ἐποῖν στϑίθστι ἴβ ἃπ ὁπ- δό 

αυσῖπρ τη πα ηθηῦ ἴῃ 

ΘΥΘΙΥ Πρ ἴῃ ΘΥΘΡῪ 

Ἰα πη, 1μεὺ ἐς 

18 ἀο Πἰκοννῖβα ; Γὸ- 

μὲ ἰο (6 

Ἢ5 ἴο ᾿ἷνθ σοπ απ ΠθΡρα 

ἴῸΓ ΘΥΘΙ. 

ΤΠΘΙ ΘΓ 5’ 

ἃ πα ἀορτααρθα, δἰο 50 

ΤΟ ἀοΙΪπῖοη δ πᾶ 

Εῖοτν, Ψ11 6 ἴδτ Ὀἱ- 

ἴθ {πη {πΠ6 τη0- ςς 

ΤΠΘηΐΑΥΥ Ρδηρ οἱ {τὶ- 

τππηρΠδπὺ ἀθδίῃ. ἐς 

2. ἐνθυμούμενος ΑΒ. ρ ἢ. 

αὐτοὶ α.1,.0.Ὀ.ς.α.}.. 48. 

Ῥουνασα οὗ (ΔἸ κΊηρ' ἀθουιΐ ““Ἰποάθυῃ 5}18]- 
““ Ἰονν6885,᾽" δ8 1 Π6 νοῦ πα ]ρὶηρ' 
ΠΟΠἰοπηΙρῦ [ῸΓ ΠῚΒ ΠΟΠίθΙΠΡΟΓΆΤΙ65. ρ6- 
ΠΟΙΆΠν. Ηδ νου] δατηϊῦ, 1 8ΠῚ 516, 
{Παῇ 1 15 ποῖ νψίβάοιῃ, τυ {Π6 ΤηθΓ6 
ΟΠΘΒΙ ἀΘΠ688 οὐ ραγίν [θο]1ηρσ, [0 ΒρθὰΚ 
ΘΟΠΟΙΠΡ ΠΟΙΙΒ]Υ ΟἸὑΠοῚ οἵ {Π6 ρΡαϑύ οὐ οἵ 
{Π6 ργθβοηῖ. Απα ἢθ ψῇῆο αἰΐδοκβ δ 6 Υ 
{Π| ΒΙΧύθθῃ ἢ ΘΟ ΤΙΓΥ ΟἹ {Π6 πΙποίθθηίῃ 
Ἰῃ ΒΟ ἃ Βυνθθθὶηρ ΤΠΔΠΏΘΓ, 4068 θα 
ΡῬΙΌΨΟΚΘ ἃ 51Π11187 ΠΔΥΓΌΥΠ658 Οὗ νἱονν 1ἢ 
85 ΟρΡροπϑηΐβ : “Ἱποάθγη ΒΠΔ]]Ου Π6 58 
15. ἃ ἴϑυτη ΟἿ]Υ οἝ]α]αΐθα ἴο θα ΟΥΠΘΥ5 
ἴο [411 ἃ8. ὉΠΥΡΊΒΕΙΥ οὗ ““ ἀποϊθηΐῦ Ἰρῃο- 
“ΤΆΠΟΘ ΟΥ̓ ὈΙροίγΥυ.᾽" Τὴ ᾿αϑὲ ἢΪΠ6 
Ὑ 6815 51Ππ66 {Π6 ἢγβί δα! !]οη οὗ [Π18 ὑνουκκ 
γγὰ5 ὈΓΙηὐθα οπρῇηΐ [0 πᾶν ἰαιιρηΐ τι8 81} 
ΒΟΠῚΒ Ὁ56ΓᾺ] ἸΘΒΒΟΠΒ: γ6 Πᾶν Β66ὴ ὁΡ- 
Ῥοβιΐθ 6ν1}18 δ] θυπδίθΥ Ῥγθαοιηϊηδηΐ, 
Δ {Π18 1 η 50 ΒΠΟΧΥΐ ἃ {Ππὴη6 ἐπαῦ νν8 
Οὐρΐ το Ὀ6 οαγθία] ποῦ ἴο ΘΟΠΒΙΟΘΓ ΔΗ͂ 
ΟΠ6 6.1] δ8 δχίποί θθνοπα {Π6 σἤδησα 
οὗ τονῖναὶ, ἀπα {Πϑγθίοσγθ οὐ Ἰαπσιιαρα 
ΔρΔΙηδύ 115 Δηΐαρο δύ 6.1} 5ῃοι]α ποΐ 
θ86 ψΠΟΙΪΥ ππαιδ]1ῆἔεθ. 1 Πᾶν {ποτο- 
ἴογΘ ΔἸΓθ θα] ΟΥ̓ ὀᾶ ΠΟΘ ]]16 4 ΒΟΙηΘ. ῬΑΒΒΑΡῸΒ 
ΕΘ 1Π {Π6 ΒρΥΪΠρ' Οὗ 1830 ΤΠΘΓΕ]Υ ΘΟ 
{815 στοιηαᾶ ; ποῦ 858 Δ Πουτίηρ' {Π6 6ν}}8 
ἀραϊηβῦ ϑνὩ]Οἢ {ΠῸΥ νογΘ αἰτθοίθα 1685 
πον ἴμδῃ 1 414 [ΟΥΠΊΘα]ν ; τύ Ὀδοάτιβ8 
νγ Πᾶνβ Ὀθθὴ τηογ8 {Π8η δυο ἐδιρΐ, 1 
1Π1η}κ, {Πᾶῦ ἴῃ ΡΟ] Ο168] τηδύζθυβ ΠΊΟΓΘ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ τηοαογαοη ἃ πα ΠΟΙΏΡΓΘΠΘη- 
ΒΙΘΠΘ855 Οἵ νἱθνβ ἃγτθ (ῃΠ6 στγραίθϑί 
ψ]βαοτη. 

3. ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυνόμενοι] Οοπι- 
ΤΆ πδ. [5 82. Ὁ. ΨΥ. Ὁ: Ὁ. 

4. καὶ ὁπότε καὶ πείρᾳ---προϊέμενοι] 
“Απα νι παΐ 18 ἴο {ἢθπὴ ῬΘυΒΟΠΔ]}Ὺ νἱο- 

4. ἄνδρες] οἵη. 1. 
προέμενοι Ῥ. 

» “ ᾿ς σ τη ΄“-  ὰ , 5 

αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑμῖν μεγάλη δόξῃ εἶναι, 
» ΄ὔ σ “- 7 

ἐνθυμουμένους ὅτι τολμῶντες καὶ γιγνώ- 
δὲ ,ὔ - Ὑ 

σκοντες τὰ δέοντα καὶ ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυ- 
7, Ε ΦΟΝ Β ΄, ἈΨΝΩΝ: ͵ 

νόμενοι ἄνδρες αὐτὰ ἐκτήσαντο, καὶ ὁπότε 
Ν , Ν , , Ν Χ 

καὶ πείρᾳ του σφαλείησαν, οὔκουν καὶ τὴν 
΄ ὟΣ “3 ᾽ “ ΕΣ “ 

πόλιν γε τῆς σφετέρας ἀρετῆς ἀξιοῦντες 
, ἌΣ Ν ᾽᾽ ΔΝ ἐν 

στερίσκειν, κάλλιστον δὲ ἐρανον αὐτῇ προ- 
Ἐπ - κ ᾿ ΄, , ».7 
ἵέμενοι. κοινῇ γὰρ τὰ σώματα διδόντες ἰδίᾳ 

ἡ. στερίσκειν] διδάσκειν 1. 

““ ΤΟΥΥ γογα ἀθηϊθα, γοῦ {Π6Ὺ σου] ποί 
“ἐ ῬτΟΟΚ {Παΐ {Π6ῚΓ σοιηΐτυ 5Ποι]α θ6 
“Κ [Π6 Ἰοβθσ, θαΐ Ὄνουραια ΠΟΥ ἢ {Π6 
“ἐ 7οϊηῦ οἤδυιηρ᾽ οὗ [Π61Γ ΟὐνῚ ΠΥ 65, ΤΟΤΕ 
“ς Ῥγθοϊοιβ {ΠᾺΠ ΔΠΥ νἹοίουγ.᾿ Ἔρανος 
18. ῬΙΌΡΘΙΥ [Π6 ἸΠΟΠΘΥ ΒΕ ΒΟΥθοα Ὀν 
[Π6 ΤΠΘΠΊ ΕΓΒ ΟὗὨ ἃ ἔγΙΘΠΠ]Ὺ βοοϊθίν, [ῸΓ 
1Π6 τοιοῦ οὐ δδοῦ οἴΠΕΥ ἴῃ αἰβίγαβϑ ; 
{Ποῖν Ἰοϊηΐ Γὰπα. [{ 18 ΔΡΡ]16α ρἜΈΠΟΓΑ]]ν 
ἴο ΔΠΥ ΒΠῚ Ταϊβθα ὈΥ͂ ΒΕ ΒΟΓΙΡΙΊΟΗ, 
ὙΥΠΘΙΠΘΥ ὈΥ ἃ ΒΟΟΙΘΙΥ ΟΥ̓ ΟΥΠΘΓΙΒΘ; ῸΓ 
1πηβίδηοθ, νΘ {Π6 ΘΟΙΏΠΤΠΟΠΒ δ οτηθ 
ΒΈΡΒΟΓΙ 66 ἴῸΥ [Π6 ἔμ Πογα] οἵ Μεπθηῖι8 
Αρτρρα, 1Ὁ 15. 641164 κατ᾽ ἄνδρα ἐρανι- 
σμός. Τοηγ5. Ηα]ο. Απίᾳ. οι. ΥἹ. 
οό. Απ δηΐου πιηθηΐ 8150 [0 ννῃ]οἢ 
ΘΟ ἢ μηδ σΟηἑΓΙτιΐθ5. Ὦ15 5ΠΔΓΘ 15 641166 
ἔρανος, ““ῬΙ6-ΠΙΟ.᾽" [Ι͂΄ {Π18 ραββᾶαρθ οἵ 
ΓΒον 1665 10 ΒΙΤΊΡΙΥ 5ΒΙΡΉΪΗ 68, “ἃ Ἰοὶπί 
““ Θἤουιηρσ,᾽" ἃ {τ]θαΐθ ἴο {ΠΕ6ῚΓ σοι Γν 
γνΠΙΟἢ. 411 {Πο086 ννῆῸ [6]] ἴῃ ΠΟΙ ΒΘΥν]ΟΘ 
ἸοΙπ]ν ργοβθηΐθα. [0 15 δβχργθϑββα δὃχ- 
ΔΟν Ὀγ [Π6 ψοτβ [Παὐ [Ὁ]]ονν, κοινῇ 
διδόντες : [ῸΓ κοινῇ οΔη ποῦ Ὀ6 ὑγαηβ]αΐθα 
“ἀροη {Π6 ΡΆΌΠ]1ς ;᾽ Ὀαΐ {Π6 τηθϑηϊπρ' 
15, [δῦ [Π6 βδογιῆσθ νυ] οἢ Π6Ὺ ἸΟΙΠΕΥ 
τη 6. ννὰβ σθραϊα ἴο ὉΠοτὴ ἱπαιϊν]πΆ}}ν 
ἴῃ οἷον. [Ὁ ποι] Ὀ6 σϑπηθιηθογθα 
{Ππαᾶΐ Θαοὴ ᾿παϊντάτια} Πα ἢ15. ΠπᾶπΊ8 πὰ 
18 {06 τϑοογθα οἢ {Ππ6 τηοπιιπηθηΐ 
ογθοΐθα ἴο {Ποβ6 νγῆο [61] ἴῃ Ῥα[16 ; δπὰ 
{πᾶὉῷ [Π6 τοποὺ Δαναποθα ἃ8 ἃ ἔρανος 
ἴῃ ἴΠ6 σοιηηοη Ὀδπθῆΐ βοοϊθίϊθβ οὗ 
Αἴμθηβ, νγὰβ τρια ἀραὶη ἴο ἴΠ6 Ἰοϊπὶ 
ἔὰπα Ὀγ {π6 ἱπαϊνι 8] το νΠοτὴ ἴζ μδα 
Ῥδθη ρίνθη, ᾿ξ θνεὺ ΠῚ ΟἸΓΟΙ βίη 6 68 
ΘΠΔΌΙΘα Πὶπὶ ἴο ἄο 1ἴ; 80 {Παΐ π᾿ {Παϊ 
οα86 1Ἢ ψουἹα Ὀ6 κοινῇ διδόντες κοινῇ 
ἐλάμβανον, Ὠδο ἰῷ ννὰβ κοινῇ διδόντες 
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ἔξ -ἃ ΠΡ " Ἀπ 2 Χ ἈΝ ΄ » ΄ 
τον ἀγήρων ἐπαίνον ἐλάμβανον καὶ τὸν τάφον ἐπισημο- 

᾿ - γῆς, ΡΝ , - ΄ ΄ 

“τατον, οὐκ ἐν ᾧ κεῖνται μᾶλλον, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ ἡ δόξα αὐτῶν 
ςς Χ Γαπς ΄ δὼ) φ Ν λ ́  ἈΝΕ ὁ ἘΞΌΝ ἜΝ Ὁ ΜΝ, 

ταρα τ ΕΤΌΧΟΥΤΟ αει καὶ Λογοὺυ και εργου ΚΟΙΡΙΡ ΘΕΓΘΕΣ, 

,ὔ » “ ἊΝ 3 ΄ ΄- ΄σ ΄’΄ 

στος καταλείπεται. ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, 
ἐς Ὗ ἙΤΕΙΞ Ξ , » - . “ἢ 7 » ΧΊ 5 

καὶ οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ ᾿ σημαίνει ἐπιγραφὴ, 5 
9 Χ 9 - χ ΄ » ͵ ς 
ἄλλα καὶ ἐν τῇ μὴ προσηκουσῃ ἄγραῴφος μνημὴ παρ 
ε ἃ “ Ἄ ἀλλ Ω κὸν (ε ὃ “ δι 

ἑκάστῳ τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἐργου ἐνδιαιτᾶται. οὖς 
οἵ 

“ ΄σ ͵ὔ δ “, ἂν δ᾿ Ν Ὗ 

“ς νῦν ὑμεῖς ζὥλώσαντες, καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον τὸ δὲ 
- -- 

Ν - Ν φΦ 

“ς ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες, μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολε- )0 υ 
Ἂς ΄ Ἂ « ω Ἃ 

μικοὺς κινδύνους. οὐ γὰρ οἱ κακοπραγοῦντες δικαιότερον το 
-“ Ἃ “- - » -“ ς 

“ ἀφειδοῖεν ἂν τοῦ βίου, οἷς ἐλπὶς οὐκ ἐστ᾽ ἀγαθοῦ, ἀλλ᾽ οἷς 
ςς ΒΥ ἡρᾶν ἰ β λὴ » ΄ ζ Μ ὃ "2 Ν 3 - 

ἡ ἐναντία μεταβολὴ ἐν τῷ ζῇν ἐτι κινδυνεύεται καὶ ἐν οἷς 
΄ ΄ὔ Ἂν ,ὔ 

6“ μάλιστα μεγάλα τὰ διαφέροντα, ἣν τι πταίσωσιν. ἀλγει- 

1. ἀγήρω α.1.Κιρ.η. ἀγείρων Υ. 
Ῥ'8.. 4. 48, οτὰ. Ἀ-. ἡ ὁπὶ. 2. καὶ 
5. μόνων (.1.Ὁ. οἰκίᾳ σ.Ὦ. 
τιμῇ Ο.1. 8. νῦν] οἵη. Ὁ. 
ἔστιν ἐλπὶς Ῥ. ἐλπὶς οὐκ ἔστιν (.Ὁ.6. 48. 

ἰδίᾳ ἐλάμβανον. ἘὸΓ (Π6 ἔρανοι οἵ 
Αἴῆθπβ, 566. ΒόοΚη,  δαιβ Πα β Πα] τα ηρ; 
ἄδγ Αἰμθπογ. 1. Ρ. ζύᾳ. οἵ Ρ. 328. οἵ {Π6 
ἘΣ ΠΡΊΙΒ. {ΓΔ 5] ΔΙΌ. 

1. ἀγήρων] [ἰὰ 6 ΤΠ πον! 46. ῬΟ]]αχ, 
11. 14. αΑββ. διαγίαῦ βουρύπσγα θὔϊατη 
Ἰηἴγ. οαρ. 44, 6. ΜΙ. δίορρη. Τ  βααγ..--- 
θυκεκ. 

τὸν τάφον ἐπισημότατον κ. τ. λ.] 
“Του τϑοοῖνθα {Π6 τηοϑῦ ΠΟΠΟΙΓΆΡ]8 
““ οὗ Το] 5 ; ποῦ 50 τηπιο ἢ ἐπαῦ ἴῃ νυ ]Ὸ ἢ 
“ΊΠΘΥ ἅγ6 δοῦμα!}]ν Ἰγίησ, ἃ8. {παΐ ἴῃ 
“νΒΙΟἢ {Ποὶγ ρΊοΟΥν 15. Ἰοῦς ΘΗ] ηα νυ 
““8Δῃ Θηαυγίηρ τοοογ, Οἢ ΘΥΘΥΥ Οσσᾶ- 
“ βίοη οἵ ψοτὰ οὐ ἀθϑῆ {Πᾶῤ᾿ την 68]] 
“ [ὉΓ 15. Τϑιηθιη τδης6." ΑΔ ἴδνν 1168 
Ῥοῖοιν, ἄγραφος μνήμη τῆς γνώμης μᾶλ- 
λον ἢ τοῦ ἔργου, τηθ 8, “8Π ὉΠ ΓΘ ἢ 
“ἐς τῃριη γα] ἴῃ Ὠρατύ δηα τηϊπα τα ΠΟ 
“{Πδῃ ἴῃ ΔΠΥ δοίτια}] Πα δχίθυ πα] π|ο- 
““ ηαπηθηΐ.᾽ [Ι͂Ὲἢ {115 ΠπΠΔΠΠΘῚ γνώμη ἀπά 
ἔργον ἃγ6 ἰδ ηρι]Βηοά, Ν᾿. τοῦ. 

το. κακοπραγοῦντες (ὉΠ ΟΡ 1) οΙΠΟ 5}. 
Οοτοη. 4349. 7. οἵ “Πβομγυτη Ῥαῖβ. 
όοο. ΕυτὶρΙά. Ηεςο. ο5πό. ΑἸοεβί. 782. 
Ἄν Α55. 

ἐπισημαίνει σ. ἐπιγραφῆ ἈΑ.Ἐ.1. 
9. περιορᾶσθαι Β 

ἔλαβον ἃ. 
δηΐθ λόγου οἵη. Ε΄. 

2...Δλλ]. Οὔτ: 
4. πᾶσα ἡ γῆ Ρ. 

; 6. τῇ μὴ] 
το. δικαιότεροι α. 11. οὐκ 

13. πταίωσιν Κα. 

13. ἀλγεινοτέρα γὰρ ἀνδρί γε κ. τ. λ.] 
““ ἘῸΣ ΤΠΟΤΘ ο,Ίθνοιῖιβ ἴο ἃ τηδῃ οὗ ΠΟὈΪ8 
“ς χῃϊπα 15 [Π8 ΤΠΙΒΟΥῪ ὙΨΏΙΟΉ σΟΙη65 ἴο- 
““ σρίῃου νυ] σονναγάϊοθ {πὰῃ {Π6 ἀηΐοὶεςς 
«““ ἄἀρβᾷίῃ ψῃ]οἢ Ποία ]]5. τὴ ἴῃ [Π6 τηϊᾶβε 
““ οὗ ὨΪβΒ Βίσθ Πρ δἀηα ΟΡ ἴου {Π6 
“ς ΘΟΙΠΠΊΟΏ ὙΨΘ]ΓἌΓΘ.᾽ κάκωσις 16 “" Πη]- 
“ς ΒΟΥ ΟΥ ““ψ ΘΙ ΟΠ Π685,᾽ 5. ἴῃ ὙΠ]. 
82, 1. κοινὴ ἐλπὶς 18, 1 ΓΏ1η]ς, ““ΠΟΡ6 ἴοΥ 
“ΤΠ6. ΘΟΠΙΠΊΟ σΟΟΩ,᾽" ἃ ΠΟρΘ ποῖ [ῸΓ 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΒΟ Θ55. ΟΥ̓ ΠΔΡΡΊΏ6885, θαξ [ῸΓ 
π6 Παρρίπθββ οὔ {π6ὸ οουηΐσυ. ΤΠ6 
ΒΘΏΒ86 ἴθ Π6 βᾶῖηθ ψ ἢ {Πᾶὸ ΘΧρυθββθα 
Ὀγ βοῦν !β, ὥὄθνθη ἀραϊηβὲ εὐνω 
ό8η. ϑεομαϊ. κακῶν δὲ καϊσχρῶν “δύτιν᾽ 
εὔκλειαν ἐρεῖς. “6 ννογβ ἐν τῷ, ΟΥ̓, ἃ8 
ΒΟ ΚΊΚου Πὰ5 τυυιτίθη {πο Π2, ἔν τῳ,  πᾶνθ 
Ἰπο] θα τῃ Ὀταοϊκοῖβ, ἃ ἀὴ ππαοιθίοα 
Ἰη ΘΓ ΡΟΪαΐοη. “ΠΟΥ τΡΘΓΘ ΠΠΘΙΘΙΥ [16 
ΘΧΡΙαπαίϊοη οἵ μετὰ τοῦ, ἢνϑι δα ρα ἴῃ 
[Π6 τπαυρὶη, ἀπ {Π6η ἰηβουίθα ἴῃ [Π6 
τοχύ, ΑὐοοΥαΙΠρΡῚν τοθεοιιβ ἴῃ ἢΪ8 απο- 
ἰαϊϊοη οἵ [Π6 ραββαρϑ οἵδ ἔΠθιη ; (Δ0]- 
Το ἢα5 δποϊοβθα {πθιὴ ἴῃ Ὀγαοϊκοῖβ, πα 
Με. ΒΙοοιηῆοὶ ἃ σοηβιθυβ {Πθῖὴ ἃ8. ἃ 
ΠΊΘΓΘ ΤΠ ΡῚ Ὁ] ᾿πίθγργθίαϊοη. ῬΟρρο 

“ειν 

μέν των. οὐχ "ἀλῆφίρο 
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“ γρτέρα γὰρ ἀνδρί γε φρό ἔχοντι ἡ [ἔν τῳ ] μετὰ τοῦ ρα γὰρ ἀνδρὶ γε φρονημα, ἐχοντι ἡ [ἐν τῳ ] μετὰ τοῦ 
«ς ΄- Ἃ Ὁ « Χ ἘΡ, ᾽ν ΄“ ΕΣ ’ὔ 

μαλακισθῆναι κακωσις ἢ ὃ μετὰ ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος 
ἘΦ ΄ » ΄ Ψ 

μα γιγνόμενος ἀναίσθητος θάνατος. ΧΙ. διόπερ καὶ 
- ΄“ ΄σ γᾷ ὦ ». » 

Βαὲ ἴον μι ψᾶτοηι» οἱ ἐς τρῦῷς τῶνδε νῦν τοκέας, ὅσοι πάρεστε, οὐκ 
{πῃ αἀρδα---ἰγῖθ ΟΣ 5 

5. οἵ σοτηἴοχί οδη 11] ἃἴο 8 

ἴου [16 1055 οἵ Ὀ]Θββῖη 5 

ὙΠΟ56. να ]6 {πον Πδᾶ 

“ ὀλοφύρομαι μᾶλλον ἢ παραμυθήσομαι. ἐν 
« ΄ δ - » ,ὔ 

πολυτρόποις γὰρ ξυμφοραῖς ἐπίστανται τρα- 
Ὁ ἥ : ΄ὕ Α Ν νει ν Ὡς Ν - ᾿ 

ἐτασο νοι ὑτίθετεν ας φέντες τὸ ὃ εὐτυχές, οἱ ἂν τῆς εὐπρεπε- 

1. ἔν τῳ (1[α ΘΠ1ΠῚ δοσθπίαπι ΠΟ] πανὶ ΑΡΥΘΒΟΠ] 8) Οὐ. ΘΟ εθιιβ, Ρ. 88. μοϑέ 
μετὰ τοῦ ρΡοπαηΐ (.6.1.1,..0.Ρ.6. 47. 48. 
ἅμα τε Ο.α.1,.0.Ρ. 48. 
φύρωμαι Ἡ. 6. στραφέντες 1. 

Βαβ τηαυκθα οί [Ππθ856 ψοτβ ἀπα {Π6 
ΟΠ] Ἰηρ ΟΠ68, μετὰ τοῦ, ἃ5 ΒΙΒΡΙΟΙΟΤΙΒ ; 
Ῥυῦ (ΠΟΥ Πὰβ τὶρῃν αποίθα ΟΥΠΕΓ 
Ῥαββαρθβ οἵ ΤΠ Πππον 65, ἴο 5μονν {Παᾶΐ 
16 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ μετὰ τοῦ μαλακισθῆναι 18 
πῃ ἈΡΥΘΟΙΠΠΘΩν ΙΓ ΠῚΒ τιϑι18] δβίγ]8. 
(ὐΟπραγο Ϊ. 6, ». μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι. 
ΤΠ6 δριποῦ ἀναίσθητος τηθᾶῃ8 ἴ0 4Ὧ6- 
ΒΟΙΠΘ. [Π6 βρϑθθάϊηθββ οἵ {πΠ6 ρᾶπηρ οἵ 
ἀθαῖῃ, ννῆθη ὁ οομηθβ ἴῃ {π6 Πραΐ οὗ 
Ῥαί616, νιποσῦ {Π6 ρῥγοίγδοϊθα Βα ΤΊ ηρ’ 
οἵ ἀἴβθαβθ. ὅο ΠΟ γβῖι8 αποΐθβ {Π18 
Ῥᾶββαρθ ἃ8 8Π θι]οριιπη) ΡΓΟΠΟὰΠςοα 
ἀροη αθαίῃ ἴπ Ὀαί]6: ὅτι ταχὺς καὶ 
ἀναίσθητος, καὶ ἐκτὸς βασάνων καὶ τῶν 
κακῶν τῶν ἐκ τῆς νόσους ΑΥϑ ἈΠΕΙίοΟΓ. 
ς. ό, 4. ὅθ αἷβδο Ρ]αΐασοι, 1)βιηθ- 
{18 20. θάνατον ἀναίσθητον πρὸ τῆς 
ἥττης. 

4. οὐκ ὀλοφύρομαι μᾶλλον κ. τ. λ.] “1 
““ 40 ποῦ Ὀδυν}} {π6ῚὉ ἔαΐθ, θὰ ἃτη τὰ- 
“ [Π6Γ ροϊηρ' [0 οσοπηΐοτί ὑΠοτη.᾽" 'ΓΉΘΓΘ 
ΒΘΘΠῚΒ ΠῸ ΤΟΆΒΟΩ ΨΨΏΥ {Π]8 ΓΔΒ] 10 
ἔγοτη ἴΠ86 Ῥγθβθηῦ ἴθηβθ [0 {Π6 ἔαΐιγο 
Βποι]α Ὀ6 ποίϊοθα ἃ8. στη 4 016. [1 
γρ νἱαρηΐ, ΠπῸΠῚ ναῦς ῃ6 πα Ὀβθθη 
δε γκρ,, {Πα ῬΘΙΙΟ]6Β ννὰβ αὖ {Ππαΐ Ἰηβίαηϊ 
πού ὈΘυ ΔἸ] Πρ ΟΥ ΘΟΠΠΟΠηρ νν ἢ {Π6 
ΡΑγθηΐβ ; ΔΙΌΠΟῸΡἢ {Π6 ῬΑΥΓΟΙ]ΑΓ ῬΟΙηΐ5 
οἵ σοπηξοτῦ {Πᾶΐ Π6 τνᾶβ βροὶπρ' ἴ0 πσρα 
γΚΈΓΘ ποῦ γεῦ τηθηθ!οηθα. Ηἢθ {Πογϑίογθ 
ΘΟΓΓΘΟΙΥ Βα 8, οὐκ ὀλοφύρομαι ἀλλὰ πα- 
ραμυθήσομαι. ἼΠπ6 56η86 οὗ νηΐ [0]- 
Ἰοννβ 1 Ὀδίθνα ἴο 6 1ῃ15; “ΕῸΥ [Π6ΥῪ 
“Κποιν {Παῦ {Π6 1] ΘΟΠαΙ ΟΠ ἔτ πὶ {ΠῚ 
“ΒΡ. μὰ. Ῥθοπ Βα ]θοῦ το τπηδη]ο] ἃ 
“ἢ ΤῊ] ΒΙΟΥΠ6Β : θὰΐ {πα΄ {Π6}. Ἰοΐ πηᾶῪ 
“ε θ8 {γ]Ὺ τοραγα θα ἃ5 [ουαπαΐθ, νῃοβθ 

ἀναίσθητος καὶ ἀναίσθητος (ὐ.(.1.1,..Μ.0.. 
μετὰ τοῦ οτη. ΤΠ ΒΑ Πτ5. 8. ἅμα] 

5. ὁὀλο- 

““ ῬΟΓΓΟΙ Πᾶ8 θθθη τηοϑβί [1]] οὗ Ποποιιγ, 
“ΒΟ 85 185. {Π6}Γ ἀθαίῃ, βο ἢ 88. 15 
“ ΥΟΌΓ ΒΟΥΓΟΥ ; ΔΠ4 [Π6 ἀυγαίίοη οὗ 
“νΠΟΒ6. 16 Πὰ8. Ὀθθὴ ΘΟΠΊΠΠΘηΒαΓδίθ 
“ἢ {πᾶ οὗ {Π6]Γ ΠΑρΡΡΙη688. ΤΠ6 
ΔΡβίγαοί θυτη τὸ εὐτυχὲς 15 ἀΘΗποα ὈγῪ 
[Π6 οοποτγοίθ οἱ ἂν---λάχωσιν, ἃ σοηξα- 
8105) Ὀδύννβθη ὕπνο τηο 68 οἵ ΘΧργβββίομ, 
τούτους δὲ εὐτυχεῖς εἶναι, οἱ ἂν---λάχωσιν, 
Δη4 τὸ δ᾽ εὐτυχὲς, τὸ τῆς εὐπρεπεστάτης 
λαχεῖν. ΟΟἸηράΓ α. 62, 4. καταφρόνησις 
δὲ, ὃς ἂν κιτιλ. Π]. 45, 7. ἀδύνατον--- 
ὅστις οἴεται. 1Π1. 5ύ, 8. τὸ ξυμφέρον μὴ 
ἄλλο τι, ἢ ὅταν---ἔχωσι. Δ΄. τύό,1τ. ΥΊ. 14. 
ΙΠ]. 68, τ. ἕο. Χοποόρμοη, Ηδ]]βηϊο. 11. 
3, 51. προστάτου ἔργον εἶναι, ὃς ἂν---μὴ 
ἐπιτρέπῃ. ἼΠ6 ψογαβ οἷς ἐνευδαιμονῆ- 
σαί τε---ξυνεμετρήθη, ἅτ. ΟὈΒΟΙΓΘ {γῸΠῚ 
{Πε8Ὶ αἰδοίθα ροϊπῦ πα Ὀγχονιυ. Ηβδ 
ΤηΘ8η8 παΐ (ΠΥ ἃγ6 {ππΠ]νῪ [ογίπιπαῖθ 
γγΠΟΒ6 186 4065 ποῦ ουὐἱ]αβῦ ΓΠ6]γ Παρρὶ- 
688; ΟΥ̓ ἴῃ ΠῚΒ ΟΥ̓ βίγσδηρθ ρῇγαβθο- 
Ἰοργ, “ΠΟβΘ 16 Πὰ8 Ὀθθὴ 80 Θχϑοί]γ 
““ χηραϑβιγοα, {Ππᾶῦ {ΠΘΥ ἃΓ6. ΠΆΡΡΥ ἴῃ ἰΐ, 
“ς ἈΠ6 βθοίηρ' {Π6 δπα οὗ 10 αὖ {Π6 88 Π|8 
““ τηορηθηΐῦ. Πμαῦ ονθὴ αὖ {Π6 τηοπηθηΐ 
““ οὗ 6πα!ηρ᾽ τ, [Π6 1} ὨΔΡΡΙΠ 655. 501} 1αϑί5 
““ Οαΐ, ΔπΠα [ΠΟΥ ΔΓ6 γϑῖ ΠΔΡΡΥ ἴῃ ἰΐ.᾽ 
ΤῊ Βθῃ ὉΠ Ἰθηῦ 15 ΘΟΙΏΠΠΟΠ ΘΠΟΠΡΉ, θὰΐ 
10 γνοῦἹὰ ποῦ 6 ϑᾶϑὺ ἴο ἢπα δποίῃοῦ 
Ἰηβίδποθ οἵ 810} ἃ ἔαγ- ϑοῃ6α πηϑιῃοά 
οὗ ΘΧρυθββίηρ 10. ΕἸΠΊΒ]οῪ ἢ885 σΟ]]οοϊρα 
ἃ ΠΌΠΟΙ Οἵ Ῥαββαρθβδ 1πΠ ψνῃ]Οἢ ΔΓΘ 
ψΘΓΌΒ ΒΙΠΉΠ]ΑΥ]Ὺ ΠΟΙ ρΡοι Πα θα νυν] ἢ ἐν, ἴῃ 
15. ποίβ οὴ ἴῃ βοδίῃ 11π6 οἵ {π6 Βδο- 
Οἤδο οἵ ΕΓΙΡΙα685 : ἐνδυστυχῆσαι, ἐνιπ- 
πεῦσαι, ἐναποπατεῖν, ὅς. 
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στάτης λάχωσιν, ὥσπερ οἵδε μὲν νῦν τελευ- 
Ὑοὺ {πὸν ΤΥ ΠΟΡΘ ἢ5 Χ ᾽ Ἂ ὼ 

. “Ὁ « “ ᾿ “ὦ ν - 5 “ , 

ἴοτ τιον ἰΐοα ἃπᾷ πον “6 γῆς, ὑμεῖς δὲ λύπης, καὶ οἷς ἐνευδαιμονῆσαίι 
ὉΠ δο ΙΟἢ5 ; ΟΥ ἴἴ {πον 5 ᾿ ε Ε ἀρι Ν 

85:6 ἀθηΐθβ {Π18 ΠΟΡΘ, ΠΕ Ὁ βιος ομοιῶὼς Και ἐντελευτησαι ξυνεμε- 

1π6η οὐ {πὸ ἡπουρηΐ οὔ (ἐς 7θ Ὰ Ν Χ 5 ἴδ Θ Ἃ Ὧν 
8 ἰμβ ΒΔΡΡΥ͂ Ραδὲ ΘΟΠ80168 Τρ 7). χα επσον μεν ουὐν οιοᾶ “πειῦσειν ον, ων 

. ’΄ -ἦ «ς ΄ - 7, 

ἔπο βῃυοτί ϑρᾶρο οἵ 16 (ζ καὶ πολλάκις ἕξετε ὑπομνήματα ἐν ἄλλων 8 
{πα νοῦ σϑιηδῖη8 ἴο - 

3 , κῃ Ν Ν » Ἀ 5 Ι Ἄ 

ἐποπι; ἀπά Ιοὲ ἰϊ5 ὁ εὐτυχίαίς, αἱἰς ποτε καὶ αὑτοι ἡγαάλλεσθε 
Α' .----ΠΦΠὔὃὄὀ 

Βῖογν, {π6 Ῥεβῦ βοῖδοθ ᾿ ΄ » - Ε Χ τ 

οἵ οἱᾶ ἃρθ, 6 {πρὶν και λυπὴ ουχ ων ἂν τις μὴ πειρασάμενος 
“- ᾿ Ἂ τὴν 5,2) Χλ , 

ον “ς ἀγαθῶν στερίσκηται, ἀλλ᾽ οὗ ἂν ἐθας γενο- 
74 » - “-“ Ν Χ Ν 2, ΄ 

4“ μενος ἀφαιρεθῇ. καρτερεῖν δὲ χρὴ καὶ ἄλλων παίδων 
» ΄ - Ε 6 ͵ ΄ὔ ΄ "οἵ ΄ὔ ΄ 

ἐλπίδι, οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσθαι" ἰδίᾳ γὰρ τε τῶν τὸ 
-- 006 “5 ἐ 

» Ε ΄ « » ΄ ͵ "΄ Ν ΄ν 

οὐκ ὄντων ληθη οἱ ἐπιγιγνομενοι τισιν ἐσονται, καὶ τῇ 
, [ἐ 7 ΄“- Ν ΄- Ν ΕΣ Ψ' 

πόλει διχόθεν, ἔκ τε τοῦ μὴ ἐρημοῦσθαι καὶ ἀσφαλείᾳ, 
, ἘΞ 5 Ν φ 5) ἊΟ Ω ΄ Ν 

ξυνοίσει: οὐ γὰρ οἷόν τε ἴσον τι ἢ δίκαιον βουλεύεσθαι οἵ 
“Ὁ δΝ “ » “ « ’ὔ ΄ 

ἂν μὴ καὶ παῖδας ἐκ τοῦ ὁμοίου παραβαλλομενοι κινδυ- 
’ Υ ΄ ΄ ,ὔ 4 ἃ 

5.“ἐ νεύωσιν. ὅσοι δ᾽ αὖ παρηβήκατε, τόν τε πλέίονα κέρδος (ὃν τῷ 
» ΄' Ἷ 7 - ΄“ Ν ᾽ὔ Ν ΕΝ ,»κ “ 

εὐτυχεῖτε) βίον ἡγεῖσθε καὶ τονδὲ βραχυν ἐσεσθαι, καὶ τῇ 

“"Ἂ Ἀρυ πΞενω»:» 

(ςς ΄“ Ε "4 ᾿ Ν. Χ ᾿) 3 ΄ 

6“ τῶνδε εὐκλείᾳ κουφίζεσθε. τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήρων 
’, ἣν » νας ἢ χω » ͵ ω Ὁ ΝΥ , ,ὔ 

μόνον, καὶ οὐκ ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλικίας. τὸ κερδαίνειν, 
“ , “ » Ν Ἂν ω 

ὥσπερ τινές φασι, μᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιμᾶσθαι. Ἶ 

1. νῦν] οπη. ἴ,..0.Ν΄. ἀπίβ μὲν ροῃϊ Κὶ. 2. οἷς] ἐν οἷς ΠΟΠΠ1]). 3. τε- 
λευτῆσαι 5. ἘΘΙΒΚΙ5 ἐνευτελευτῆσαι. η. μὴ] οἵη. 6. πειρασόμενος Α.Ἐ. 
σἸΕΉῊΝ ΙΝ ΘΝ ΕΝ. 28. εἰ τὺ Ὁ. δ χολν πτνῖο Δι 41. 48. 
Ῥορρο. (0611. ΒεΕκκ. Α.Β.1ς οὐ να]ϊρο ἀφαιρεθείη. ρὴ ] οτὴ το. ἔτι} 
ἔστι 1. ἡλικίαν ὁ. ἡλια Ν.. καρ τε ΛΒ ΟἜ 6 ἯΙ ΝΣ ΤΟ 
4]. 48. Ῥορρο. (0611. σβίθυϊ τε γὰρ. 12. τε] οἱ. 5. ἀσφάλεια ΤΕ. 12. ξυνοίσει 
Α.Β.0 Ε. α. Ἧ. ΓΚΟΝΡΟΟΟΥ.ς.ἀ.6.1.0..1. Ῥάγτη. 47. 48. Ηδδοκ. Ρορρο. 60ε]]. 
Βεκκ. 1Ὁ. οἵ νυ]ρὸ ξυνοίσειν. τι] τε ᾿ΒΙΙΕΗ.Υ. 14. μὴ Ροβῦ ἂν ρΡοππηΐ 
Η.υ. ροϑβῦ καὶ ΑΙΒΊΕΕΙΥ.ς 14. παραλαμβανόμενοι Ὁ: κινδυνεύουσιν (.6. 
κινδυνεύσωσιν 1,.Μ. 15. πλέονα (.1,..0.", ὃν Α.Β.Ὲ. ἘΚ 6.Η. Ῥαγ. Ηδδοῖ. 
Ῥορρο. (Δο6}1. Βεκὶκ. ἂν σ. Ο. οὖ νερὸ ὃν. τύ. τῇ] οἴῃ. ρ΄. 1. τῶνδε] 
τοῦδε ας. ἀγήρω 1... 

4. πείθειν] ΟὐμΐοΥ ΤΠ γϑίατη, Ρ. 520. πάλου παρασκευῆς, ὅμοιόν τι ἢ ἴσον ἐς τὸ 
γ  Α55. κοινὸν βουλεύεσθαι. 

ΤΙ. τῇ πόλει ἀσφαλείᾳ ξυνοίσει, οὐ γὰρ 17. ἀγήρων] Αά ΞΘΏΘΒ5 ἀγήρων 616- 

οἷόν τε κ. τ. Δ. Α Ἰαγρθ [Ἀτη]Υ οὐ ο}}}}- ρδηίου, σαοπηοο Δλεοηγ 5 Ἄρδῃη. ἡβᾷ, 
ἄγθη ψ}}} δα τὸ 186 ΒΘΟΌΛΙν οὗ 1πΠ6 υἱέύιτ. ᾿Αεὶ γὰρ ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ 
βίαϊθ, Ὀγ πιακίησ {Π6 Ῥαγθηΐβ πᾶν ἃ μαθεῖν. 504. Ια. Να]οτίαμη ΕἸδσοΠη, 
συθαΐου βίαϊκο ἴῃ 15. ννθ] αγο. Οομπηρασο 1. 77. Οὐπηίον. Ἰειμοβίῃ. Ρ. 156. (.--- 
1.01, 6. οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ εἶναι μὴ ἀπὸ ἀντι- ἌΥ͂ΑΒΒ. 

᾿ 



15 ΤΠ ὑπρυία οἵ νον β 

ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. 45, 46. 440 

ΑΤΉΕΝΒ. Α.6. 431, 0. ΟἸνταρ. 87. 3. 
ΚῚ Υ ΄“ ΄ὔ Ἃ 3 ΄σ “ 

ς ΧΙ, παισὶ δ᾽ αὖ ὕσοι τῶνδε πάρεστε ἢ ἀδελφοῖς ὁρῶ 
ςς ͵7 Ν » ΄ Σ Ἂ Ν 

μέγαν τον ἀγῶνα τὸν γὰρ ο 

ςς 

ἘρΥ {μ6 ομϊ ἄγοι πᾶ 

Ῥτοίποῖβ οἵ [μ6 ἀθαᾶ--- ὁέ 

166 ἐπθπὶ ΚΠΟῪ ΠΟΥ͂ 

8 ΒΆΤΟΥ {ΠΥ πηιιϑὲ βέσῖνθ 

ἴο 6α8} {π6 ἴδτηβ οἵ ἐς 

(ς 

{ποϑθ Ποη ΠῸ Ἶ6ἃ- 

ἸΟΒΥ ἴδ ΠΟῪ δηχίοιιβ ((ς 

ἘῸΓ 

ποῖ υῖνθβ---ἰοῦ {Π6Πὶ 

ἰο ἀερτροϊαίο, 
(ς ΄ 5» 

νυν εν 

τηδιηΐαῖϊη ἴΠ6 ΘΟ] ΔΓ 

δίουν οἵ ἐπ ῖν 86χ, πᾶ 

οἷν ἔγοια {Π6 Ὀγθαῖῃ οἱ ςς 

ῬΌΘΙΠΟ Ῥγαῖβθ δἰπηοβῦ 

(ς 

8.8 ΤΟΝ 88 ΖιΌΤΩ ἐΠπδὺ 

οὗ ΡΕὈΙΪΟ ΘΟ Π5ΕΓ6. 

» ΕΣ “ » 

ὑκ ὄντα ἅπας εἴωθεν ἐπαινεῖν, 
“ ὃ ε Ν ων 

καὶ μόλις ἂν καθ᾽ ὑπερβολὴν ἀρετῆς οὐχ 
“ » π᾿ ἢ , , τῳ 
ὅμοιοι ἀλλ᾽ ὀλίγῳ χείρους κριθείητε. φθόνος 2 

Υ - π Χ ᾿ς 5 ΄, Ν ᾿ Χ 
γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, τὸ δὲ μὴ 
5 Χ 5» ͵ » ,ὔ ͵ 

ἐμποδὼν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. 
τς 7 “ , 

εἰ δέ με δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς, ὅσαι 3 
,, 7 ΄ 

ηρείᾳ ἔσονται, μνησθῆναι, βραχείᾳ 
7 “ ΄σ΄ ΄σ“ Ν ἢ 

παραινέσει ἅπαν σημανῶ. τῆς τε γὰρ ὑπαρ- 4 
,ὔ ’, ἣν ΄ Ῥ,)» ΄σ 

χούσης φύσεως μὴ χείροσι γενέσθαι ὑμῖν -- 
Μ - " Ὁ ὃ ᾽ὔ΄ 

“ μεγάλη ἡ δόξα, καὶ ἧς ἂν ἐπ᾽ ἐλάχιστον 
ἐς .5 “ νὰ Δ ΄ » -“ δ΄ ϊ 7 3 

ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ἡ. 
7 ΄ δ 3 

“ΧΙ. Ἑΐρηται καὶ ἐμοὶ λόγῳ κατὰ τὸν νόμον ὅσα εἶχον 
΄ 

“ πρόσφορα, 

18 ΠΟΥ͂ ΡῬαϊὰ : 50 1} 

{πδὺ οἵ ἀθοβϑ "6. ἜΘ 

1πΠ6 ΟὨΠ]ΠαΓΘ πον Ιοἵξ 

518}} 

Ῥθθπμ ὑγοιρηῦ ἀρ (ο 

ΟΥ̓ΡΉΔΠ5 Βᾶνθ 

2. πᾶς (.1.1,.0.Ρ.6. 47. 48. 
ἀντ.] τὸν ἀντ. Α.Ο.ΕἸ. 47. 48. 
9- τε] οπ|. 1. 1ο. χείρωσι Υ. 
οτα. Α.Η.ἢ. ἴῃ τηδυρὶπο ροηὶϊς Ε᾿ 
ΑΒΗ ΝΥ. τό. μέχρι] οτη. Ὁ. 

η. εἰ δέ με δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς 
κι τ. λ.] ΤῊ απιθοβαθηΐ ἴο ὅσαι 15 ἴΠ8 
ψογα γυναικῶν, ὙΥΏΙΟΠ 15 ΘααΙνα]θπΐ 1Π 
ΤηΘΑ Πρ ἴο γυναικείας. “1 1 ἂπὴ [0 
“ς ΒΑΥ͂ ΔΗΥ͂ {Ππὶησ ΟΠ ἴΠπ6 ΟΠ]οῖ ΘΧΟΘ]]6 πο 8 
“οὗ ψοΙηθη, 50 ἢ δἃ5 ἴμοβθ ψγῆο Ψ1}} 
“τον θ6 ἴῃ ψιαον ῃοοῦ,᾽" ἄς. Βγ τῆς 
ὑπαρχούσης φύσεως Ἰΐ βϑοδεΙη8 ἴο Π6 ἴπη- 
ΡΙΠοα {Ππᾶΐ τνοτηθη πνογ ποῦ Ὁ] 6 ἃ ἀροη 
ἴο Ὀ6 [ῸΓ Ἔν βγινιηρ [0 ΒΌΓΡΑΒΒ. ΟΠ6 
ΔΠΟΙΠΘΙ ἃ πα {Π6ΠΊΒο᾽νο 8. ὈΥ Β0ΠῚ6 δχίγα- 
ΟΥ̓ΙΠΔΤΥ ΟἸΒΡΙαΥ οἵ ΠογΟΪβιη ; 1Ὁ ννᾶϑ 
ὙΠ 61 ῬΓΆΪΒ6 ΤΑΙΠΘΥ [0 Πἰν6 πρ 10 {Π6 πᾶ- 
ἴὰΓ8] ΘΧοΘ]]θηοα οὗ [ΠΕ6ῚΓ 56χ, 15 τη θϑν 
Δη ΔἰθοΠομαίομεββ, [μη ἴο ἈΒΡΙΓΘ ἴο 
50 Ὀεγοπα 1. Τῆς ὑπαρχούσης φύσεως 
15, “186. παΐιισο νη] ἢ γοῖι ΟΥΑΙ ΠΑΙΥ 

({ Υ̓ ΖΞ σὰ ὃ 
μένοις τῶν τοίωνοξςε 

4. ὁμοῖοι ΒΕΚΚ. 
6. ἐμποδῶν Α.Ψ. Ε΄ 

12. κλέος] οπ1. 48. 
14. καὶ ἔργῳ] οτη. Ε΄. 
τὃ. προστιθεῖσα ().Ὁ.1.ς.". 

ΘΝ ἃ ΄- ΄ Χ Ἁ Ε ΄ 

καὶ ἔργῳ οἱ θαπτόμενοι τὰ μεν ἤδη κεκόσμην - 
δ ᾿ ΄σ Χ σ΄ Ν Ν “ 

“ἐ ται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ τοῦδε 
, ε ΄ ΄ὔ “ ΄ὕ 5 ΄, 

“ς δημοσίᾳ ἡ πόλις μέχρι ἥβης θρέψει, ὠφεέ- 
“ ΄ - 

“λιμὸν στέφανον τοῖσδέ τε καὶ τοῖς λειπο- 
7 “ 

ἀγώνων προτιθεῖσα" 

κωλυθείητε Κα. 5- τὸ 
ἢ. τι Ροϑβύ ἀρετῆς. 

12. κατὰ---ἔργῳ] 
15. τὸϊ τὰ 

“Πᾶνα δἰγθαᾶυ." [Ϊ}ἢ {π6 σοποϊαάϊηρ 
11π6 οὗ {πΠ6 Παρίου, ἧς ἂν, 1 ὈΕ]ϊονο, τὸ- 
ἴευβ ἴο γυναικὸς, ἃπα ἧς ἂν---κλέος ἢ 15 
1068 οοπο͵είθ, πδϑοα ᾿ηβίθαα οἵ [πΠ6 40- 
βίγαοῦ τὸ κλέος εἶναι, ΘΧΔΟΙΥ 85 οἱ ἂν 
λάχωσιν, ἴῃ ἴπ6 Ἰαδβῦ οΠαρίου, νγὰβ πβρα 
ἰηβίθαα οὗ τὸ λαχεῖν. Ὑμῖν μεγάλη ἡ 
δόξα 16 [Π6 88Π|8 1Π Τ]ΘΔΠΪΠΡ ἃ8 καὶ 
ἐκείνη δὲ εὐδοκιμεῖ, ἴο ψν ]οἢ {Π6 [Ο]]ονν - 
ἴηρ ννογάβ, ἧς ἂν---κλέος ἢ, ννου]Ἱὰ ρῥτο- 
ῬΘΙΥ θ6 τοίοσσθα. ““᾿Απα μου Β ἴοο 18 
“ἃ ργραῦ ρῇουυ, ψΠΟΒΘ ΠδΙηΘ 15. ΠΠ{{]6 
“6 {4Ἰ]Κοα οὗἉ οἰἴΠοῚ ἔου σοοα ΟΥ [ῸΓ 6ν]}}.᾿ 
Οτ, “Απα 10 15 ἃδὸ ἃ ργϑαΐ ρίοτυν ἴο 
“γοῦι ἴ0 Πᾶν ὑΟ0 πᾶπι6 ΠΠ{{16 ταἸκοὰ 
ἘΟ. ὅγα. 
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τιδηποοᾶ ἀπᾶογ (86 “ ἀΐθλαᾳ γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς 
Οϑγθ οὗ {Π6ῚὉ ΘΟΙΙΠΥΓΥ ; 

«{ δὲ Ν "Ψ ΕΒ ΄ ΄ 

2 ἃ τουγαγα 58. ἃ8. 611 ΕΚ ἀνδρες αριστοι πολιτευουσι. νυν 

ἃ5 ΠΌΘΓΑΙ ; [ῸΣ 6 ποοι- 

ΤαΘοιηθηὗ 15 Π6 ρΡαυθηῦ 
. 32 ᾽»᾽ 

οἵ τηρυϊί. (ς ἄπιτε. 

ΧΙ. Τοιόσδε μὲν ὁ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνιϑ8 

ςς δὲ ΕΣ Ἂ ΄ ὰ ΄ “ 

ε ἀπολοφυράμενοι ὃν προσήκει ἕκαστος 

. “ ᾿ Ν ΄ » “ ΄σ΄ ἊΝ, ΄σ 7 

τούτῳ καὶ διελθόντος αὐτοῦ πρῶτον ἐτος τοῦ πολέμου 
ζριὰ; 5 ΨΖ 

2 ΒΕΘΟΝΡ ΥὙΕΛΕ ΟΕ τῶν: ἐτελεύτα. 
ΤΗΕ ὙΝΑΗ. 

δι. ἐε θεροὺς εὐθὺς ΠΣ 

παῖ ἱπναᾶθ Αἰὐἰϊοδ. έ 

ΤΠ ΡΪαρσιιθ Ὀγθακβ οὐδ μερη; 

ἴῃ Αἰποηρ, ᾿Αττικήν᾽ ἡγεῖτο δὲ ᾿Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου το 

ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον, ἐσέβαλον ἐς τὴν 

7 ᾽ὔ ἃς. ,ὔ Ε ᾿ Χ “ 

8 Λακεδαιμονίων βασιλεύς. καὶ καθεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν. 
Ν ΒΕ. » “ » ΄ « ὦ » ΄“ 9 ΄σ 

4καὶ οντων αὐτῶν οὐ πολλᾶς πω ἡμέρας ἐν τῇ Αττικῇ, ἢ 
͵ “ 7ρξ ΄ θ “ ΑΘ ͵ Ν ΄ Γιά, 

νοσος Τρῶτον Ὥρζατο γένεσσαι τοις Ὡναιοις. εἐγόομενον:" ἣν 

«- 

Ἀ Ν ΄ Υ͂ ᾿ “ ἣν Ν “-“ 

μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι καὶ περὶ Λῆμνον 

Ι. τοῖς δὲ Ρορρο. (ἀοε]1ου. ΒΚ. ναϊρο τοῖσδε. 8. ἕκαστος ἈΞΒΙΗΣ 
ΚΟΙΙΝ.ΟΟΡΟΥΝ.ς ρ...1. Ῥορρο. οε]]οευ. Βοκκ. (.(. οἵ δϑῖθυι ἑκάστῳ. 4. ἀπο- 
χωρεῖτε Α.Ε.Β. ΗΚΟΝΟΝ.οἂρ.}.1. ΡΟρρο. (0ε}]. 6. τῷ πολέμῳ τῷδε Ρ. τοῦ 
πολέμου τούτου (Π.6. τῷ πολέμῳ τούτῳ (ἃ. ἡ. τοῦδε ἐτελεύτα] οἵα. Ὁ. δὲ] 
γὰρ Ο.ρ».ἢ. 9- τὸ πρότερον Ὁ. 1ο. εὐξιδάμου 1. οἵα. (.6. 18. γίνεσθαι 
Ἠ Τ,. εὐ σοῦν. Ν᾿ 

Ι. τοῖς δὲ] 50 1 Βῃου]α Ὀ6 νυ θη, 
Δη πού τοῖσδε, [ῃ6 σοῃ)αποίϊοη δὲ θ6- 
Ἰηρ ὮΘΙΘ, 85 ἴῃ 80 ΤΠΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΙ Ρ]Δ668, 
πϑθα ἴῃ {πΠ6 δροάοβιβ. Οὐμρασα {Π|. 
οϑ8, τ. ΘΓ οἱ δὲ ἀντεῖχον, γν Ὠ]Οἢ 158. {Π6 
τϑδαϊηρ οἵ {π6 θεβδύ Μ 55. Πὰ5 θβθὴ ρτγο- 
ῬΟΙΥ τοβϑίοσθα ὈγῪ Βδκκοσ, Ἰηβδίθαα οὗ 
1Π6 οΪά γτϑδάϊηρ οἵδε. ΟΟτράΓΘ 450 
Ἡετοάοίι, 1. 13, 2. συνέβησαν---ἢν μὲν 
δὴ τὸ χρηστήριον ἀνέλῃ μιν βασιλέα εἶναι 
Λυδῶν, τὸν δὲ βασιλεύειν, ννογα {Π6 οἱα 
ΘαἸΠΟΠ8 τοδᾶ τόνδε ; θα {Π6 ΜΆ. τηαυκοα 
Ε ὉΥ ΒΟ οἰ ρ δου ΒΟ Γ, τοδβ τὸν δέ. 

2. νῦν δὲ ἀπολοφυράμενοι---ἄπιτε] 
“Βυΐ πονν, πανὶηρ Ρουθ θᾶοὴ οἵ 
“γοῖ 10 8 ΓΟΙΆΓΙΟΠΒ. 8}} ἄπ τὶΐθβ οἵ 
““ Ἰατηθηΐαϊοη, ἀθραιί." Ηδ ἀὁ685 ποῖ 
τηθ8ῃ {παΐ ΠΟΥ ὑγῸΓ6 0 θθνν81}1 {ΠΕῚΓ 
{τἰθπᾶβ, ἀπ {Π6η ἀδραγί; ἴογ {π6 ἔπ- 
ΠΟΙΆ] ΟΥ̓ΑΙΙΟΠ νγὰ8 [Π6. σοποϊ πα ϊηρ ρατΐ 
οἵ [π6 γῇ ο]6 σθυθποηΥ. (ὅ 66 οἢ. 34, 7.) 
(ὐὐΤηρΆΓ6 4180 1Π6 Ἰαδῦ βθηΐθῃοθβ οὗ [Π8 
[ἀπογὰ] οταύοη βου θα το Ποιηοβίμο- 

65, δηᾶ οὗ ([Π6 Μεμπθχθϑητῖιβ οἵ Ρ]αΐο. 
1 πᾶν πού δἱζοσθα {ῃ6 σϑδῆϊηρ ἄπιτε, 
ΔΙΓΠοῸρ ἢ {Π6 νεβὺ ΜϑΘ. στρα ἀποχω- 
ρεῖτε; Ὀδοδιῖιβα ᾽ῦ 18. ῬΟΒΒΙΌ]6 {Πᾶς ἀπο- 
χωρεῖτε ΤΩΔΥ ἤᾶνα ὈΘΘΠ ἃ ΠΠΔΓΡΊΠΔΙ 
ΘἸΟΒΒ; Ρυΐ 1Ὁ 15 Ἰῆογα ΓΟ ΔΌ]6 {παῖ 
ἄπιτε ννὰβ Ἰηβουίθα ἃ8 Π6 ΤἸηογῈ ΘΟΙΠΠΊΟΙ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟη, (σομρασθ [)θιηοβίῃ. πᾶ 
Ρ]Ιαῖο Μϑηθχρϑηῖιβ,) ἀπ τΠαῦ πον α1α 68 
γυγοΐθ ̓  ἀποχωρεῖτε. 

9. ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον] 566 (ἢ. 1ο. 
.: λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον κ.τ. Δ. 

““ Λεγόμενον οϑύ ΠΟΙ Εν 5. ΔὈΒΟ]ΐτι5 
“ (φιμίηι αϊοαΐι»), τ εἰρημένον, 1. 140, 5. 
Ῥορρο, Ῥχγοϊθροπη. 1. Ρ. το. ΟἾΥΠΟΥΒ 
ΘΧΡΙαῖη {Π6 Ὡθαίου ρΌ ΠΟΥ οἵ λεγόμενον 
ὈΥ τϑίθυσιησ 11, ἢ {Π6 ΘΟ ΠΟ] Ἰαβύ, 10 
νόσημα, ἃ ννοτα οἵἉ 5]1η}1Γ 56 η86 ἴο νό- 
σος, ΟΥ̓́ΪΟ {Π6 56ῆ886. ρἝΠΘΓΆΠΥ, Ταῦ. 
1ΠὩΔη ἴο ΔΗΥ͂ ΡῬΑΓΠΙΟΪΑΓ τνοσα. ““ ΤΠ 
“ ῬΙαρστιθ ὈτΌκο ουὖ, α ἐλίη νυ ]Ο ἢ 15 
κε β1ἃ 10 πᾶν οἔΐθηῃ ν]βιιθα οὔμοῦ οοὰῃ- 
““ {γ168,᾽ ὅζο. 

᾿ 

Υ͂ 

- 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. 47, 48. 
ἈΑΤΗΕΝΒ. Α. Ὁ. 440. ΟἸνΩΡ. 87, 2. 

Ν Ε ΒΩ , ας ,ὔ ΄σ ’ Ἂ » Ν 

καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτος γε λοιμὸς οὐδὲ 
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Χ σ 5 ΄ὔ » ΄- ΕῚ ,ὔ ᾽ὔὕ 

φθορα οὕτως ἀνθρώπων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσθαι. 
2 Χ » ψ ἂ ἣν “ θ ΄, Ε 7, ΔΛὰ » 

οὔτε γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον θεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, ἀλλ᾽ 
» Ν ΄’ ΕΥ) “ Ν ΄ ,ὔ ΕΣ 

αὐτοὶ μαλιστα ἐθνησκον ὅσῳ καὶ μαλιστα προσῆεσαν, οὔτε 
ἐ ι 

Ὑ 5 , ΄ » κε ΣΡ ΚΟ Χ « ἌΝ τι 

5 ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία: ὅσα τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν 
Ἃ ΄ Ὰ; “ ΄, » ΄ ΄ “ 

ἢ μαντείαις καὶ τοῖς τοιούτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελὴ 
5 ΄“΄ ΄, Ε] ΄σ 5 Ἄ « ἊΝ “-“ “ ἊΨ 

ἣν, τελευτῶντες τε αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώ- 

ΧΊΉΨΝΠΗΙ. 
1 νὰβ ξαϊᾷ ἰὸ μᾶγθ 

Ῥθθὸπ. Ὀγοαρη ἔΌΙῚ 

ΤῸ Αδῖοι πᾶ Ερνρέ ; Δ πᾶ 

βυβῦ ΔΡρθαγρᾶ ἴπ Ρὶ- 

γΨ Χ τς Χ χω «ε γ Ε 

μενοι. ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ 
" “ Ν 3, 

Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου, ἔπειτα δὲ καὶ ἐς 

Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασι- 

λέως γὴν τὴν πολλήν. ἐς δὲ τὴν ᾿Αθηναίων 2 Τεοιιβ. ὙΠΕΟναἴα65 ΡτῸ- 

9 ἐ ἄθϑοῦι Ἢ 7 » 7 » ᾽ν Ων Ν ΄ » 

ἀκ νεται λιθι ςΤ Δ .ν ἐξαπιναίως ἐνέπεσε, καὶ τὸ πρῶτον ἐν 
5 ΤΙΡίΟΠΙ5, ΒΟΐῃ ἔγΌΤῚ τὶ 

᾿ ᾿ ΄σ ΄- “ ΄ ΕῚ Ὅ) “ ν 

μῖς, Ἵνα ὀχροτίοποο, τῷ [Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καὶ 
ΔΠα ἔΡΌΤ ΠΪ5 ΟΌβουγα- 

9 ΄ ΕῚ 5 σ΄ ΄ » ’΄ 

ἐλέχθη ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φαρ- (ἴοη οὗ 1 ἴῃ οἴ 615, 

᾽ ΄ 3 Ν ΄ “4 “ Χ ,΄ 5, 
ισμᾶακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα κρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν 

» ’, - Ἀ Ν ΕἸ Ἅ ΒΥ ΄, Ε) ΄ Ν 

αὐτοθι. ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν ἀφίκετο, καὶ 3 
3, ΄σ΄ ΄σ- 27 ,ὔ Ἂ “Ξ3᾿ » ΄“ 

ἔθνησκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη. λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ 4 
« ΄ ΄ Ν᾿ 5 Χ ὯΝ 9 ΄ » ι.9. Ὁ 5. ἘΣ 

ὡς ἐκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης, ἀφ᾽ ὅτου εἰκὸς 
5 ΄ ἄς Ν Ν Ν ἜΣ τ ἢ “ ͵ ΄ 

ἣν γενέσθαι αὐτο, καὶ τὰς αἰτίας ἅστινας νομίζει τοσαυτης 

1. γε] οπη. 6. γε τοσοῦτός γε Ὁ. λιμὸς ΚΘ. οὐδὲ---γενέσθαι] οτη. Ὁ. 
ὩΣ τὸ πρότερον 8. ἡ. μάλιστα) μᾶλλον 1. Ο. 5. ἄλλη] οἵη. 6. τέχν 
ἀνθρ. πρὸς τοῖς ἱεροῖς ἸΚ. ΠΣ “μαντείαις ΑΙΒ.ΟΙΚΟΝΙ. εἱ ΡΥ. Ε.α.ἢ. ἀοε]]. 
ΤΩ Ε: οουτ. Εν. οὐ να]ρο μαντείοις. ὃ. ἤρξατο δὲ τὸ κακὸν ἐξ αἰθιοπίας 
Τετηοίσ. Ῥἢα]. ρΡ. 2ο. βᾶ. Οχοη. τὸ μὲν πρῶτον] οἴη. 4. τὸ 580]11ΠῚ ΟΠ1. 6. 
9. αἴγυπτον ὉΘ. καὶ ροβί δὲ οπι. Κ. 10. καὶ ἐς λιβύην Κ. 17. οὖν] οῃῃ. [". 
10. ἅστινας] ὁπ. Ρ. νομί Καὶ 

1. οὐδὲ φθορὰ οὕτως κ. τ. λ.] Οὕτως 15 
Ποῦ [Π6 ργϑβαϊοαΐθ. Οὕτως γενέσθαι, 
““7ΠῸ Βανβ Παρρεηβα [ο 56 ἢ ἃ ἄθρτοϑο. 
Οοηρασα Μαίῃϊο, αν. τσ. . ὅοᾳ. 
761, 275: 2. 

5. πρὸς ἱεροῖς] Μιά. Τιδδτί, ἴῃ ἘρΙ- 
ΤΠΘΠ166, ρᾶρ. 71. Υ Α55. 

6. μαντείαις] 50. ΒΕΚΚΟΥ δηα ΟΟ]]ῈΓ 
τοδὶ Ἰηβίθδα οὗ μαντείοις. Βαΐ Ῥορρο 
ΟὔΒοΥν 68 [Παὐ ΤΠ τιον 4168 1568 μαντεῖον 
ἴῃ [Π6 ΒΕ ΠΠ6 56Πη886 88 μαντεία ; [Παΐ 15, 
Ποῦ ΟἾΪΥ ἴο ΘΧΡΥΘ55 [6 θ]δοθ τιθσθ 168 
ΡΓΟΡΠΘοΙθ5 τνοσα αἰ θ]νοσθα, δας {Π6 ῥτο- 
ῬὨΘοΙΘ5 {Πϑιηβεῖνοβ. Απᾶ {Π15 15 τι: 
Ὀὰΐ ἴπ6 56η5886 γϑαϊίγθ ἤθυθ ΒΘΘΙΠΒ ποὶ 

80 ΤηπΠΟἢ (0 Ὀ6 ““Ῥγόορἤθοὶθβ,᾿" δ5 “ρτο- 
“ς ῬΠΘΒΥΙΠΡΒ :᾿ ἃπα {Π1|5 ψοι]α Ρ6 οχ- 
Ῥγβββθα ὈΥ μαντεία, ταῖν ὕΠπαη ὈΥ μαν- 
τειον. 

15. ἐς τὰ φρέατα] ““ Τηΐο {Π| ΤΘΒΘΥΟΙΤΒ 
“ΟΥ̓ [Δ Π]Γ5. τη8 66 τὸ σαίοἢ {Π6 ταϊη-ννὰ- 
ἐς ἰργ;" ἴῃ ΨΏΙΡΏ 8θη86 {Π6 ννοσὰ 15 
566] ἀρδὶη ἴῃ ἴπΠ6 πθχύ Ἷπαρίθσ. 80 
αἰδὸ Ηργοάοίιβ, 11. τοῦ, 4. ἀπᾶ 1)6- 
ΠΠΟΒΕΠΘη65 ἀραϊηβῦ ῬΟ]γΟ]65, Ρ. 1225- 
ἈεΙβΚο. 

10. καὶ τὰς αἰτίας---σχεῖν] ““'ΤἼΒ σαιιδ68 
“ΒΟ ἢ, Ῥθτο {Π6 μαηρσα ποτ Πρ (ἢ 
“10 ὉΠΙνΟΥΒαΙ 5] ΚΠΘ55. Μνὰ8. 80 ρῥγρδῖ, 
κεν γο 5 ΠΠοθηΐ τὸ ἤν Παα {Π6 ῬΟΝΨΟΓ 



ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ .0 ἣἱ 
ἡ! 

ΑἸΉΕΝΒ. Α. 6. 430. ΟἸγπιρ. 87. 3, 3. 
- ε τ 3 ,ὕ ᾽ Ν Ν κ᾿ 

μεταβολῆς ἱκανὰς εἰναι--δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχειν" 
δὲ ν᾿, Ἂ -ὔ 3. ἐν , ἂς; ΓΕ Χοῖς ΒΩ “ »" 

έεέγω δὲ οΟοιον Τε ἐγίγνετο λέξω, και αφ ων ἂν τις σκοπῶν, εἰ 

Ἂ 3 » ᾽ὔ 2 Ε) Ὁ » Ν Ν 

ποτε καὶ αὖθις ἐπιπέσοι, μάλιστ᾽ ἂν ἔχοι τι προειδὼς μὴ 
5» ι ΞΘ ͵7ὔ » , ΄ὔ Ν ΩΝ 5» δ 

ἀγνοεῖν, ταῦτα δηλώσω αὑτὸς τε νοσῆσας καὶ αὐτὸς ἰδὼν 

ἄλλους πάσχοντας. 

ΤῊ ἀἰβουᾶου ἢγθὺ δἱ- 

ἰφοκρα {Πη6 Πρδᾶ: ὡπᾶ 

1πΠ6Π βτϑ τι} }}ν ΞρΡγθδᾶ 

ΟΥ̓́ΘΣ 6 ὙὙΠΟΙ]6 ϑυβίθπι. 

ΤῊ οΟΥἶβὶβ ΡΌΠΟΓΙΓΆΙΠΙΥ 

2 ἴοοῖκ Ρἴδοθ ἴῃ βθύθῃ 

ΟΥ πἷπθ ἄδυβ8. Μδην 

ΠΟΥΘΥΘΙ ὙΘΥΘ οαγτὶθα 

ΟΥ̓́ Ὀγ. {πὸ βιυρβθαιθηῦ 

Θχμϑιβίϊοη. ΤΏΟΒΘ ὙΠῸ 

Τϑοον θα {Π6Ὶ} ὨΘϑ ἢ, 

1. δυνάμεις 1. ἐς] οτῃ. 1. 
τε] τι ΒΗ... οατῃ Τιιβᾶπο. 

11. ἐρυθρήματα Ἀ. 12. τε] ΟΤΩ. Ο. 

““ [0 ογδαίθ Β0ἢ ἃ σῃδηρθ.᾽" ὙΠῸ πεοᾶ- 
1655 τη] ΠΡ] οαοη οὗ νου 8. 1ῃ {Π|5 Ρᾶ8- 
βᾶρθ ἢδ5 Ὀθθὴ οἰΐθη ποί!οθα : μι τοσαύ- 
τῆς μεταβολῆς ταυιδί Ὀ6 ίακοη ΟἸΟΒΕΙνῪ 
ΜΠ ἅστινας, [6 σοηϊνθ ὮΘΙῸ 885 1ἢ 80 
ΤΩΔΠΥ ΟΥ̓ΠΘΙ ἸΠΒΓΔΠΟΘΒ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΟΙΠΡ ἴο 
1Π6 ἘΠΡΊΙΒ ΔὈ]αΐνα, “ΠΟ ἴῃ 80 
““ στοαΐ ἃ ΘῇδηρῈ :᾿ [1116 γᾺ}}γ, ““Β]Οἢ 
““ Ῥο]οηρίηρ ἴο ΟΥΓ Πανϊηρ ἴο ὁ νυ] 80 
““ σγοαΐῖ ἃ ομδηρσε,᾽" ὅς. Ηθ πηθδῃβ ἴῸ 
56Υ, Πα “5 [Π6 εββοῦ ργοάιιοθα τνὰβ 80 
“ {γ6 6 ΠΉοτ8, γν ΠΟΘ σαῃ τνθ πα οδιι568 
“Ρῃ ΘΟ γν}}1 ποῦ ἀρρθὰν ἱπααρθαϊαίθ ἴο 
““ αν ργοάμπορα 1{.᾽ 

ἐς τοῦτο πάντα ἀπεκρίθη) ““Α]] 
““ ἀΙβογάθγϑβ βθοιηθα το Ὀ6 βμι οὐ ἔγο μη 
“ΠΘΙΓ ΟΠ ΡΓΌΡΟΙ παίπγρ, Πα ἃ]} ἴοὸ 
“6 τὰγηρα ᾿ηΐο {πΠ6 φ]ασιιο." Μϑυθ5 
σοΙηρΡου 64 ΜῈ ἢ ἀπὸ, ἀηα [Ο]]οννοα Ὀγν 
Δ δοοσιιδαΐνα σαβθ οὗ {Ποὶν ΟὈ]θοῦ, ἢ 
1Π6 ῬΓΘΡΟΒΙ ΟῚ ἐς, βθοῖὴ [0 αν ἃ βουΐ 
οὗ ρῥγθρῃδαηΐῦ 56Πη86, ἃπα [0 10] {Π6 
Ἰθανηρ ΟὔΠΘΥ {Πϊηρβ, δη] {ἢ6 {γπὶηρ' 
ἴο {15 ὁπ6 Οὔ ͵ ]θοί. “8 ἀποβλέπειν ἐς 
πατέρων θήκας, [Π1. "8, 4. 15. ΠΙῦΘΓΑ]]ν, 
““τ0 ἄγαν ΟΥ᾽ ΟΠμθ᾽ 8 θυ 88 ἔγοτῃ οὔπον οὉ- 
““ Ἰ6οῖβ ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ 10 ἴὰγη {πΠ6πὶ 10 {Π|6 
““ Τοιη}}5 οὗ ΟἿ [6 γ8.᾽ δ ἀποβαίνειν 
ἐς μουναρχίην, Ἠογοσοί. Π1. 82, 6. “ΤῸ 
““ ρῃ(, ΟΥ πάνθ 105 Ι58116, 1ὴ τη παι ν :᾿ 
1. 6. ““1ο ὑπγη ἔτοτα. 811 ΟὐΠ νυ {πη ρ5. ἴο 

μεταστῆσαν ΟΕ. 
ἐγένετο νν. 

5. γὰρ] δὴ 1) επιοίγ1 8 : 4] τηοχ ὡμολόγητο. 

χ' τ ᾿ Ν 3, 

ΧΙΙΧ. Τὸ μὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὧμολο- 5 
΄“ ᾽» ’ὔ ΄ Ν » - δ᾽, 

γεῖτο, ἐκ πάντων μάλιστα δὴ ἐκεῖνο ἄνοσον ἐς 
Ν {΄ ΕΣ , 3. ΧᾺ Ε 5 4 

τὰς ἄλλας ἀσθενείας ἐτύγχανεν ὀν᾿ εἰ δέ τις 
Ψ) ἣν» » ΄- 4 

καὶ προέκαμνέ τι, ἐς τοῦτο πάντα ἀπεκρίθη." 
ΝΝ 7 » » ω ᾿ς ᾿ 

τοὺς δ᾽ ἄλλους ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς προφάσεως ἀλλ᾽ 
» , «ες “ ΕΥ “ Ἁ σι “ 

ἐξαίφνης ὑγιεῖς ὄντας πρῶτον μὲν τῆς κεφαλῆς το 
, ᾽ Ν ον ψ 5 “ 5 Ψ 

θέρμαι ἰσχυραὶ καὶ τῶν οφθαλμῶν ἐρυθήματα 
΄ 4 ἈΝ Ν 

καὶ φλόγωσις ἐλάμβανε, καὶ τὰ ἐντὸς, ἥ τε 

2. δὲ] τΕ ἜΗ. 
8. ἔχῃ Ε. ἔχει Κ. 

μὲν ἐκ τῆς ρ.Ὦ. 

ἔχειν 1.ο. 
Ε ΖΞ 

εἴπητε Καὶ. 
10. πρῶται 

““ τη οῃδΤΌῃν. ΤΤΠ6 Τρ] οχρτοβ- 
ΒΙΟΠ, “ἃ Ἑἀδἰθυτϊπαίίοη οἵ Ὀ]οοα ἴο ἢ 8 
““ Ἠρδῆ,᾽ οὐ, “16 Πιυπιοιγβ αθίθστηϊη- 
“ Ἰηρ᾽ ἴο ΟΩ8 ΡΟΪΠΐ,᾽ ἈΡΡΘΑΥΒ ΨΘΓῪ ΠΘΟΙ]Υ 
ἴο σΟΥΓΘΒΡΟΠα ψἹ {Π6 ραββασα ἴῃ {Π8 
ἰοχύ. Μχ. ΒΙοοιηῇρ]α αἰιοῖθθ ἃ ΒΙ ΠΉ]]ΔΤ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ἔτοτη Αρδίῃϊαβ, 11. 2. Ὁ. 70. 
64. ΝΙΘΡαην. ἅπαντα (πάθη) εἰς ὄλεθρον 
ἀπεκρίνετο. 

9. προφάσεως) ἴΐἴὰ Ἰοαυϊίαν Ηἱρρο- 
ογαΐθβ Ῥσγορῃ. Ρ. 150. ρῇ Ῥβοιᾶο- ) 1οο 1685 
᾿ὰριβύ. οὐδὲ μιᾶς ΑΥ. (Οὐ. ΠΒβοϊαίίοπα 
Αὐἴοα, αὖ 4101. Δ Α55. “ὙΠ πὸ οβίθη- 
κε 5106. οαῖιβ8 ; νἹἢ ποίη ϊηρ το δοοοιιηΐ 
ΚΟΥ 

11. θέρμαι ἰσχυραὶ] 1. 6. πυρετὸς, αὐ 
ΤΊμα. [μ6χ. νος. Ρ]αΐ. Ρ. τοῖς ὀχρ]οαῖ. Τὸ 
θέρμα Ῥτὸ ἔξ Ὀγ1 οχ ΑὙβίορῃ. οἰξαί Ρο]]χ, 
ΙΝ. 186. οἴ. Ἔν Π1{|58. Ἀππηααθη. Ηΐις 
εἴϊαιη Ῥουηθὺ ῬΉΤΥΠΙΟΠΙ ΟὈΒουναἴϊο, ἢ. 
146. Θέρμα οὕτως ὁ Μένανδρος διὰ τοῦ 
α, ἀλλ᾽ οὔτε Θουκυδίδης, οὔθ᾽ ἡ ἀρχαία 
κωμῳδία, οὔτε ἸΤλάτων" θέρμη δέ. ν. [πι. 
οα. Ῥαμὶ. Γλϑιογθίμαβ, 110. 1. 1142. Ῥυῖη- 
οἱρῖο σαριέ ἐποθηδιηι ζυγοῦ σογοθαηπὶ 
ἘἸ απ Ἴλοοα οοιίο5 δι} δα ἰμοο γυιδοηΐοϊξ. 
ϑιααδαπέ οἰΐαην ἤαιοος ἐπ γμδθοιιϑ αἷγὸ 
Θαησιῖηθ, θὲ εἰοογίδιι υοοὶβ υἷα δορία 
οοἰδαΐ, ΔΑ χιο απὶηυὶ ἐπέθυργοα πιαπαθαΐ 
ἐϊησιία ογοῦο. ΟΥ̓ΤῚ.. 

᾿ 

ΠῚ 

τὰ ρων γος 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. ΤΠ]. 49. 958 
ΑΤΉΕΝΞ5. 

ἷπ ΠΊΔΩΥ ἰπβίδποθβ 

Ἰοβὺ {ποὶν παπᾶβ, ἴθοί, 

ΟΓ {ποθ} 5βῃΐ, πᾶ 

ΒΟΠΊΘΕΪ 65 {Π6ῚΓ τηθ- 

ΤΟΥ, 8580 ἱἐπαῦ {πον 

μΒαά πὸ Κπον]θᾶσθ 

Οὗ {Π6ΠΊΒΘΙν 98 ΟΥ οὗ 

5. οἴμοι. 

Α. 6. 480. ΟἸνΙΡ. 87. 8. 
᾿ὔ Ν « ΄ ΕῚ Ν ς ’ 53 Ν φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα, εὐθὺς αἱματώδη ἦν καὶ 
ἘΤΑ ", τ νὰ κ ΉΣΑΝ ἡ δ 3) » 

πνεῦμα ἀτοπον καὶ δυσῶδες ἠφίει: ἔπειτα ἐξ 
ΕῚ ΄ τ ΄ » Ἷ 

αὑτῶν πταρμὸς καὶ βράγχος ἐπεγίγνετο, καὶ ἐν 
᾽ ΄σ΄ ,ὔ, ΄ » Χ ΄ « 

οὐ πολλῷ χρόνῳ κατέβαινεν ἐς τὰ στήθη ὁ 
΄ ἈΝ Ν » ὩΗ͂ Ἂς « ΄ » Ν 

πόνος μετὰ βηχὸς ἰσχυροῦ" καὶ ὅποτε ἐς τὴν 
᾿ 7 3 7 ΄’ὔ ΕῚ Ἂν Ν 3 ᾿ 

καρδίαν στηρίξαι, ἀνέστρεφε τε αὑτὴν καὶ ἀποκαθαάρσεις 
΄ ΄- “ «ες Ἂς » ΄“ 3 3 » Ἂ 3 

χολὴς παάασαι οσᾶι ὑπὸ ἰατρῶν ὠνομασμεναι εισιν ετηεσαν, 

ν Ω Ν ͵ ΄ γ, - , 
καὶ αὗται μετὰ ταλαιπωρίας μεγάλης. λύγξ τε τοῖς πλείοσιν 3 
να Ἂ Ν ΕῚ “-“ ᾿, “- Ν Ἀν 

ἐνέπιπττε κενῆ, σπασμὸν ἐνδιδοῦσα ἰσχυρὸν, τοῖς μὲν μετὰ 

1. φάρυξ Α.Β.0.Ε, 
4. χρόνῳ) οἴη. Α. 
8. αὐταὶ 1,.0. 
ς.α,ἢρ.. Ηδδοκ. Ῥορρο. (ε]}. 

2. ἄτοπον καὶ δυσῶδες] ““Μομῃβίτοιιβ 
““ δηᾷ [616 : 1. 6. “" [1 ἴο ἃ ᾿ποῃβίγοιιβ 
““ ἈΠ δἰπιοϑδῦ Ῥγθίθυπαίτιγαὶ ἄδρτθο. 
(ὐΟΠραγο ἄνευ δαπάνης καὶ πολιορκίας, 
11. 77:2. “ΥΠΠουΐ οοβῦ δπα ἃ Ὀ]οοΚ- 
“866; 1.6. ““ψιΠουΐ ᾿πο τ Πρ [Π6 οοβί 
““ οὗ ἃ Ὀ]οΟΪκαα6.᾽ 

5. καὶ ὁπότε--ἐπήεσαν] [)6ΒοΥρδ5 
Νειηδβίαβ, οἂρ. ΧΧ. Ὧ(6 Ναίιγ. Ηοπι. 
ἸΡῚ ἴῃ δα. Ῥ]αηΐ. δϑί εἰς τὴν καρδ. εἴ 
πᾶσαι ὁπόσαι ἀπὸ ἰατρῶν. Καρδία, αἱ 
Ιάϑιη ΪΝϑιηθβ. ἢϊς ββῦ ο5 υϑηΐγιοιὶ: συνή- 
θως οἱ παλαιοὶ, Ἰπᾳαϊ, καρδίαν καὶ τὸ 
στόμα τῆς γαστρὸς καλοῦσιν, ὡς Ἵππο- 
κράτης καὶ Θουκυδίδης" ἀ6 πὸ ρ]ατγα νἱὰ. 
ΔΡαα 68. Δα ΗΙρροοζαῖ. Π{. Εριἀ6πι. 2. 
εἰ (ἀαίακοι. 1. Αὐνογβαν. ΜΠβοΈ]]δη. τό. 
ΤΠίογρΓῈβ. [δϊητιβ ἢ]ο 007 νϑγίϊΐ, οτίθ 
βϑασαίαβ [πιογθύμπιπη, απὶ Ὑ]. τ140. Πεος 
ἴα οἤξγι: ἱπᾶθ τἰὐϊ ρὸν ξαιιοθβ ρϑοΐιι5 
οοπιρίογαΐξ, οἱ ἔρδιηι ογδίαα οἷς ἴπ σου 
τποϑέμηη, οοη Πιαογαΐ τροτὶβ. Μ᾽ Ἰοίο Ιτ5 
ΧΧΥΠΙ. ψαγ. [μβοΐ. τ. δὺο ποιηΐπα τα- 
ῬΓΘΒΘπ ας Γλιογθίϊατη, 488] ααὶ Πᾶης 
ΒΡ  ΠΟΔΠΟΠΘΙα νΌΟΙΒ. καρδία, απὰ ΤΠὰ- 
ΟΥ̓14685 δὰ αὐϊίαγ, Ἰσ πογανοῦῖς. ϑ6α ΤΠ τη- 
ὈΙπιιβ δα [μπογϑὲ. οὐ Ηϊθγοη. Μδγουτίαὶ. 
1. γαγ. [θοῦ τ. ραϊαπε Γλιογθί! πὶ μοί 5 
Ἰτηϊ ταί !ο 8 (ΟΟΤΕΘΟΟΓ ΠΏ, οἱ εαήθπι βιρηϊῇ- 
ΟΔΓΟΠ6, ΟΟΥ ΑἸΧΙ556, απιὰ 11 καρδίαν. 
Ηος ὈΘΠΙρΉΠΙ8Β δϑύ, δῦ ΠΏ] Πϊ νου] νἹἀθίαγ. 
Στηρίξαι (ἀδίαϊκεγ. ραββῖνθ, νῈ] τϑοῖργοῦθ 
ΒΌΓΤΩΙ ΒΟΙΙΡΙ : ίθρῃ. ἴῃ ΤΠ65. ποαίτα- 
ΠΟΥ, ΡΤῸ βἐθέογαΐ, οοποίϊέογαΐ, τιῖ Ἰὰ ν ΘΓ 18 
Ηοπημετὶ Οἀ. μ΄. 434. εὖ ΠΙοΒοοΥ 15, 
ΝΙ. τ. (ΑΙοχὶρμαγιηδοου. οἂρ. 1.) 5εὰ 

αἱματώδης Θ.Γ.». 
6. ἐστήριξε (ἀαεη. ῬτΟρΊ.. 3. 

τοῖς πλείοσι] αῃΐθ κενὴ ΡοΟΠΙΐ α. 

2. ὑφίει Θ. 8. ἐγίγνετο Α.Β.. 

᾿ πᾶσαι] Ὥτη. ΒΕ’ 

9. ἐνέπεσε Α.ΒΙΕΙΗ.Υ. 

πῸη ἀαθ]ΐο, χα]η Πεθς οπηηΐα θχρὶθηήα 
Β[ηΐ δΔοσιβαῦννο ΒΌΡΡΓΘΒΒΟ, ἢϊς ἑαυτὸν, 
ΜΕ] ἑαυτὸ, ΠΘΠΊΡΕ ὁ πόνος, νΕ] τὸ κακὸν, 
ἴη Ἠοιηθτο ἐμαυτὸν, οὗ ἴῃ ΠΙοΒοοτὶ 8 
ἑαυτό. ΌΚΕΚ. 

ὁπότε στηρίξαι] (ΟὐΟΠραγΘ. [ῸΓ {Π]5 
1158 οὗ {Π8 ορίαίϊνο, ὅσον χρόνον ἡ νόσος 
ἀκμάζοι, ἃπαὰ Μεαίῃϊς, τ. ἅτ. ᾧ. 521. 
61, 843. ὁ. στηρίξαι, {|κ6 κατέσκηπτε 
ἴονναγαβ [Π6 δπα οὗ {Π8 οΠαρίθυ, 15. 8 
Ἰηβίαποθ οἵ τυ δύ 15 80 ΘΟ ΠΊΟΝΙ ἴῃ ΘΨΘΓΥ͂ 
Ἰδηστιαρθ, ἃ {ΓΔ ηΒ1{1ν 6 νοΓὉ τιβθα Ἰπίγδη- 
Β᾽Π]ν εν. 50 ννα 8]1οι]α βαγ 1η ἘΠΠΡΊΙΒΗ, 
“θη. (π6 ἀἰβοσάοσ ἤχθα οἢ {Π6 
““ ΒίΟΙ 80." [πΚ6 κατασκήπτω 8150 [ΐ 
ἀοποίθβ ἴΠπ6 δοίϊοῃ οὗ ἃ θοὰν βίυικιηρ ἃ 
Τ δ βίηρ ΟὈ]θοῦ τ] ψ]Ο]Θηοθ, δηα 80 
Ῥοίηρ διγθϑίθα ἴῃ 1[5 τὰρὶα τηοίϊοη. 
ΤΠὰ5 {Π6 ΠρΡΉ Πηρ, νΠΘη Βρθπαϊηρ 1[- 
561 οἡ {πΠ6 οὐ]δοῖ ψνΒ]Οἢ 1Ὁ ΒΕΓΙΚΕΒ, 15 
5814 σκήπτειν, ΟΥ σκήπτεσθαι : 80 ΤΟ] ηρ’ 
ΒΙΟΠΘΒ. [τΌΤη ἃ ΠΟΙ Πΐδ]η, ϑν 6 ΠΟΥ ΔΓΘ 
Ὀτοιιρῦ τπ|ρ ΟΥ Βίορρβα 1π {ΠῸ]Γ ΘΟΊΓΒ6 : 
ἃ5. ἐς τὸ ἐνέσκηψαν (οἱ λίθοι) διὰ τῶν 
βαρβάρων φερόμενοι. Ἠφτοά. Ν1Π]. 50, 
2. Πιι5 80 στηρίζειν 15 ιϑεα Ὀγ ὶα- 
ΤΊΡΙά65, Βδσοῆςθ, τοϑι. 

πρὸς οὐρανὸν 
καὶ γαῖαν ἐστήριζε φῶς σεμνοῦ πυρός. 

8. λύγξ τε ἐνέπιπτε κενὴ] Λὺγξ 15 νν»ῃαΐ 
γγ 08}} ἃ ΒΙσοοιρῇ, (οοιηράᾶγα Ρ]αῖο, 
ΘΟ ΤΏΊΡΟΒ. Ρ. 185.) θαΐ ὨθγΘ τῇ 566 ΠῚ5 ἴο 
6 δἰπιοβύ δ ρυοδοῃηρ' ἴο τυ ῃαῦ 15. σα] 
““ γρίοῃϊηρ ;᾿ ἃπα λὺγξ κενὴ 185 {Παΐ 
᾿πο δοῖπα] τϑοῃ]ηρ, σοηβθαϊθηῦ ΠΡΟῚ 



254. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. 6. 430. ΟἸνταρ. 87. 3. 
“ ’ὔ ω ᾿ Κ᾿ ' ΔΕ ΟΝ Ν ᾿ 

ταῦτα λωφήσαντα, τοῖς δὲ καὶ πολλῷ ὕστερον. καὶ τὸ μὲν 
᾽᾿΄ θ ε ,ὔ -“ "5.1 ΟΥϑῪ΄ θ Ἂς 53 Ε. Ἃ Ν 

ἔξωθεν ἁπτομένῳ σῶμα οὔτ᾽ ἄγαν θερμὸν ἢν οὔτε χλωρὸν, 
᾽ὔ Ἂς , “ Ἀν 

ἀλλ᾽ ὑπέρυθρον, πελιτνὸν, φλυκταίναις μικραῖς καὶ ἕλκεσιν 
» ΄ Ἃ Ἀ ὦ Ἂς “ ὁ ἽΣι “ , “ ῃ; 

ἐξηνθηκός" τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκάετο ὥστε μῆτε τῶν πάνυ 
“ Ω Γ ᾽ν 5 κ ᾿ς γλὰτ Ἂ 

λεπτῶν ἱματίων καὶ σινδόνων τὰς ἐπιβολὰς μὴητ᾽ ἀλλο τι ἢ 5 
. » σ“ » Δ » “ Ν “- 

Τγυμνοὶ! ἀνέχεσθαι, ἥδιστα τε ἂν ἐς ὕδωρ ψυχρὸν σφᾶς 
5 Ν ἊΨ Ἂν ἣς ΄“- ΄- » ᾿ά 5 “4 

βαὐτοὺς ῥίπτειν. καὶ πολλοὶ τοῦτο τῶν ἡμελημένων ἀνθρώπων 

1. καὶ ροβὲ δὲ οπι. 1... τῷ Ὁ. 2. οὔτε νε] οὔτ᾽ Ο.Ε..α.1.1,..0.Ρ.6. Α.Β.Ε. 
εὖ νυ]ρο οὐκ. 8. πελιτνὸν Δυ]15 ΠΙΟΠ 515 σαπὶ ῬΗοίϊο, Ηδδοκ. (106]]. οὐ ἴῃ 
ΘαἸ. τηϊπου. ΒΈΚΚ. ργοθδηΐθ ΡΟΡΡρΟπΠΘ, 564 ἢϊς να]ραΐδτη ΠΟΙ οτπ πελιδνὸν ἴῃ Τοχία 
ΘΟΠΒου αν. 
ἐκαίετο. 5. σινδονίων (ἀΔ]6 8. 
Κ.Ν. 4.6. Βεκκ. 
ἡ. ἀνθρώπων] οἵη. ΝΟΥ͂. 

ΘΧΒδιιβίοη, το η ΠΟΙΠΙΠρ 15. ΔΟίΠΆ}]Υ 
Ῥτοιρηΐ οὔ [Π6 βίουηδοῃ. ὅϑδνεγαὶ οὗ 
1Π6 τϑοθηῦ βαϊΐουβ τραα ἐνέπεσε. Βαΐ 
ΔἸΙΕΠΟΙΙΡῊ {Π6 δουῖϊδῦ Οσογ8Β ὕὑνθθ, ἴῃ 
ἔδρασαν ἃπα ἠγνόησαν, ἴῃ ἀεβουθίηρ 
Βα οΥαἸηδΐθ ΟἸγουτηβίδμοθβ οὐ {Π6 α18- 
ΟΥ̓ΟΓ, γεῖ θᾷο}} βθραγαίθ Βυμηρίομι ΟΥ̓ 
βίασβ 1ῃ 18 ΡΓΟΡΎΘΒΒ 18 ΒΊνΘη 10 {Π61 1π|- 
Ρεγίθοί ἴ6Π868. ἐλάμβανε, ἦν, ἢ ἠφίει, ἐπε- 
γίγνετο, κατέβαινεν, ἀνέστρεφε, ἐπήεσαν, 
ἐκάετο, ὅτα. 

1. λωφήσαντα] “ λωφήσαντα οὕτὴ 
““ ταῦτα Ἰυπροηάπτη νἹαθίμγ, ΠΟΠ ΟἸΙΠῚ 
“ σπασμόν---Ὁ]188 Ροΐαβ {αϊβδβοῦ λω- 
““ φῶντα." ὈΟΒΕΒΕ. ΤΠ6 ρῥτοροβθὰ 
Ἰπτουρσθίδιοη 15 ἀοαθί[α] ; [ῸΓ 1 {Π6 
Το Π]ηρ ἃΠα ΘΟΠΨ]ΒΙΟΠ8Β ἸΟΙΙοννοα 1μ6 
ἀἸἰβογάου οἵ [Π6 βίοιπδοῃ “αἵ ἃ Ἰοῃρ' 
«““ Ἰῃΐογνα),᾽, νπαῦ ννὰβ [Π6 ᾿πίουπηθαϊαΐθ 
βίαίθ οἵ {Π6 ραίϊϑηΐ ὃ Βαΐῦ [Π6 ΓΤ πλΑυὶς ἃ8 
ἴο {Π6 ἴθηβθ 18 18, ἀηα 15 σουίδ! η]ν ἴῃ 
[ἀν ουγ οἵ [η6 τϑδαϊηρ ἐνέπεσε )8ῖ ὈΘἴοΓΘ. 
ῬΟρΡΡο δχρ]αῖῃβ 1Ὁ δἃ8. βαυϊναϊθηΐ ἴο ὃς 

4. ἐκάετο Α.Β. ΒΝ Ή.Θ.Υ.ς. 
μηδ᾽ Ο.6..6. ΒεκκΚ. 

οαπη (ἀα]θηο οεδίευὶ γυμνόν. 

ἐκήετο Ὁ. (.α. νυ]ρο, εἰ ΟΡορρο, 
6. γυμνοὶ (.(.1. 

γυμνὸν Ῥορρο. Ηδδοκ. 60ε]]. 

Δη4 τοίουβ ἴ ἴο τὸ σῶμα. Βαΐ 1 οσαηποῖ 
{Π1πη}κς {Ππᾶΐ {Π18 15 οογγθοῦ γθοκ. [να 
τείδϊη γυμνὸν, [ Βῃο 14 Ρῥγοῖου ΠΟΌΓθο᾿ 5 
τηθίμοα οὗ δχρ]αϊπίηρ τ, γυμνὸν ὄντα 
ἀνέχεσθαι, τοἴογτ!πρ' [Π6 ἀθβουρίοη ἴο ἃ 
ΒΙΠρΡ16 ραϊθηύ. βΒυΐ θΟῦτοα δῆ6ϑ8, 
““ ΨΙΔοΠα τη φαοαῖιθ 8 Τθοΐθ (δ]βπιιβ 
“ς γυμνοὶ, 1. 6. ὄντες. Απα 1[Π18 νου] 
θῈ ἂῃ Ἔχργβββίοῃ {τὸ πάσχοντες ἠνεί- 
χοόντο, Ι 7.0 6. ἀνέχεσθαι γῆν τεμνομένην 

ὁρῶντας, 11. 74, τ. ἀηα ΟἴΠοΥΒ ΟΠ Βᾶπη8 
κιπά, . 69, 1. ΥΙ. τό, 4. Απᾶ [ἢ 1 θ6 
5814 {παῤ τνναὲ 5Βῃοι]α οχρθοῦ σταίμου (6 
δοοαβαίνθ οα86, γυμνοὺς, 10 τηδᾶγ Ὀ6 0Ὁ- 
Βοινϑα, {Πα ἴῃ ρΡοϊηΐ οἵ τηϑαηϊηρσ τὰ ἐντὸς 
οὕτως ἐκάετο 15 [ῃ6 58Π|6 85 τὰ ἐντὸς 
οὕτως ἐκάοντο, 501]. οἱ κάμνοντες, 50 {Παΐ 
1Π6 ῬΘΙΒΟηΒ 10 ΠΟΙ ἀνέχεσθαι τοῖο γ8 
ΓΘ ΨΙΓΓΙΔΠΥ {Π6 ΠΟΠῚΪΠαίϊν8 οᾶ88 ἴο {Π6 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ νοῦ ἴῃ [Π6 βοῃηΐθησθ, ὉΠΩῈΘΥ 
ὙΠΟ. ΟἸΤΟπΙηβίδ ποθ ὥστε 15 ἸΟΙΪΠ6α ἴο 
ἃ Πομηϊηδίνα οᾶ86. ὅθε Ηβυπηδηῃ᾽ 8 
ποΐθβ Οἢ ΡΟ, ποίθ 353. 

ἐλώφησε. . τοῦτο---ἔδρασαν ἐς ΤΣ ΤΕ τ Δπά 
2. ἁπτομένῳ)] ὥϑοτναί Τλιογοῦ. ἑορίάπηι “ τηδην αἸἃ {Π18 1ηἴο [Δ ΚΒ ΟΥ ΤΘΒΘΓΨΟΙΓΒ.᾽ἢ ἔ 

πιαμῖδιι8 ρῥγοροΊογ ἐαοίμηι. ΟΟὨἴοΥ Αγο- 850. {πΠ6 σοῖς νου 8 την "8 ὑγδηβ]αῖθα ἐ 
ἰδοατη, Ρ. 28, 30. Ανίοθη. 11. νο]. 78. ἃ. ]ιῦθγα!]ν Ἰπΐο ΕπρΊΒἢ : ““ ΑἸα {Π185᾽ 15 οὗ ᾿ 
ΗἸΡροονῦ. ᾧ. 1. 11ὴ. Υ͂ΑΒ85. σοῦγθ6. θα να]θηῦ το τνμαῦ ἢ6 μαα βαϊὰ 

3. πελιτνὸν] πελιτνὸν οχ ΤΒονγ. ῬὈδίογθ, “ἋὩγϑνν {ΠΘΙΊΒΘΙν ΕΒ :᾿ ἀπα {Ππογὸ- ἕ 
αὐηοίαββο “]ιπὶ 1)ἸΟηγβ᾽υ πη ΒΟΥ [ὉΓ6 {Π|6 τη ΟΠ ΒΕ ΙΟΟῚ [Ὸ]]Οῖν8 ἔδρα- 4 
Ἐαβίδίῃ. τη 1]. 1. 7525. θυκακ. Οὐηξ,. σαν τοῦτο, ννὨ]ο ἢ νου] Πᾶν [Ο]]οννβα ἔ 
Ῥμοῦ. [μ6χ. Ρ. 299. οἵ Ρίογβοῃ. δὰ Μόοθσ. ἔρριψαν ἑαυτούς. ΕοΥ {π6 τηθαηϊηρ οὗ ᾿ 
Ρ. 325. ΒΕΚκ. φρέατα, »»Ὲ]Ο ἢ. ΒΙσ ]ῆθ8. Δ ΚΒ ΟΥΤΈΒΘΓ- . 

5. ἄλλο τι γυμνοὶ ἀνέχεσθαι 
ῬΟΡΡο τοίαϊπϑ {π6 οἱ γϑδάϊηρ γυμνὸν, 

ψΟΙτβ, Δα πο νν6}15, 586 {η6 ποΐθ. οἢ 
οἰαρ. 48, 2. 



- ΞΓΕΡΑΆΦΕΣΙΒΕ 1]..40. ῷ5ὅ 

ΑΤΉΗΕΝΒΞ, Α.Ὁ6. 430. ΟἸΣΡ. 87. 3. 

Ν ὃ 3 ’ “- δύ 5 ΄, ἕ , Ἔ Ν 

και ε ρᾶσαν ες φρέατα, ΤΊ ἱψῃ απταύυστῳ υνέχομενοι και 

5 ΄“ « ,ὔ ᾿ς Ἅ Υ Ν ἝΝ ’ 

ἐν τῷ ομοίῳ καθειστήκει τὸ τε πλέον καὶ ἔλασσον ποτόν. 
Ἂς ΧΟ 9. ͵ὕ ΄ Ν «ς ΄ Ων ε 5 ͵ » ᾽ὔ Ά 

και ἢ απορια του μῇ ἡσυχάζειν και ἢ αγρυπνια Εἔπτέεκειτο διὰ 

᾿ 4 ,᾿ Ἂς ΄ κ , ε ,, ’΄ 

παντὸς. καὶ τὸ σῶμα, ὅσον περ χρόνον καὶ ἡ νόσος ἀκμαζοι, 
οὐκ » , λλὰ 5 ΄ Ἂν ὃ "ξ - ἊΝ γὰ 

ϑ ἐεμαραινέτὸ α αντειχε παρα οζαν ΤΊ) Τα αιπώριᾳ, 

σ Ἃ ] ς “-“ » “- Α Ὁ “- ἘΞ ῊῈΝ 

ὥστε ἢ διεφθείροντο οἱ πλεῖστοι ἐναταῖοι καὶ ἑβδομαῖοι ὑπὸ 
“ Σ ἧς ΄ὔ ») Ε ΄, ΄ Ἂ » ’ 

τοῦ ἐντὸς καύματος, ἔτι ἐχοντές τι δυνάμεως, ἢ εἰ διαφύγοιεν, 
» Ἄ ΄“- , ἣν «ες ,, ὁ 

ἐπικατιοντος τοῦ νοσήματος ἐς τὴν κοιλίαν καὶ ἑλκώσεώς τε 
» ΄σ΄ ΄ ͵ [Ὁ «4 Ὥ 

αὐτῇ ἰσχυρᾶς ἐγγιγνομένης καὶ διαρροίας ἅμα ἀκράτου ἐπι- 
,ὔ ε .»7'κ7Ὁ . αν ᾽ 7, » 7ὔ 

τοπιπτούσης οἱ πολλοὶ ὕστερον δι’ αὐτὴν ἀσθενείᾳ ἀπεφθεί- 
, Χ Ν Ν “- ΤΑ "΄ - ΄, 

ροντο. διεξήει γὰρ διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἄνωθεν ἀρξά- 
Ἄν ὦ ΞΞ Ξ Ξ' ε κ Χ κ ΕΣ » 

μενον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ πρῶτον ἱδρυθεν κακὸν, καὶ εἴ τις ἐκ 
“ γω 4 “ 5 [, , 

τῶν μεγίστων περιγένοιτο, τῶν γε ἀκρωτηρίων ἀντίληψις 

1. εἰς τὰ φρέατα Ὁ. τῇ δίψη ἀπαύστῳ Α.Β.Ο.ΕἘ.6.Η.1.Κ.1,.0.Ρ.Υ.}.ς.6. 
ἔσ.᾿. Ηδδοκ. Ρορρο. (0611. Β6Ὲκι. να]ρὸ ἀπαύστῳ τῇ δίψῃ. συνεχόμενοι Β.ἢ. 
2. τοῦ] τὸ Ο. 4: καὶ τοῦ τὸ ὃὲ ἴ6χ. ϑἴδρ. Ὁ. 1255 20: ὅσονπερ ΒεΕκΚ. 
ἀκμάζει 1,.,Οϑ.ῶ. 6. πλείους Α.ΕΗΝΟΝ. ἢ. Ηδαοκ. Ρορρο. ἐννατοῖοι Β.Ε.Α. 
8. τοῦ νοσήματος οτη. Ὁ. ἐς] ἐπὶ 6. ἐκκαύσεως 1,..0.Ρ.6. τε] οἵη. ς., 
9. αὐτῆς] α. ἐγγενομένης 6. γενομένης α.1. ἀκρατοῦς γρ. Ἀ. ἐμπι- 
πτούσης Κα... 1Ο. διὰ τὴν ἀσθένειαν (ὐ.1.1..Ν.0.}.86... ἀπεφθείροντο Α.Β.. 
ΒΟΗΚΟΝΝ.ς ἢρσ.Π.1. Ηδαοκ. Ῥορρο. (Δ0611. Βεκὶς. Ο.. δὲ ναὶρὸ διεφθείροντο. 
11. διεξήει] καὶ διεξήει 1.Ν.Ὸ.Ὀ, 12. ἱδρυνθὲν [ὰ. 18. γε] τε 1,00.Ῥ. ς- 
ἀντίληψιν ἢ. 

3. ἡ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυχάζειν] 'ΤΠ6 
ῬΌΓΩΒ τοῦ μὴ ἡσυχάζειν Βῃο Πα Ὀ6 (ἀκ 6 ἢ 
ΔΡΡΑΓΘΗΌΥ ἃ8Β ἴΠ86 ρϑηϊίίνα οαθ6 οχ- 
ΡΙΑπαίουυ οἵ {π6ὸ ρτβοθάϊηρσ ψοστὰ ἡ 
ἀπορία: ““Α ἴρρ]]πηρ οἵ ποΐ Κπονὶηρσ 
“πνῃαΐ ἴο0 ὁ ψΨΊ ὉΠοιηβοὶνθβ, Πα β πη Οἢ 
“Κ ἃ5 ἴΠδυ σου] ποῦ ταβϑύ ; {Π6 ΤΉ]ΒΟΥΥ οὗ 
“ς γβΒΏΘββῃ 688." Οὐμωραγα 71Ι]. 42, 2. 
πέρας---τοῦ ἀπαλλαγῆναι τοῦ κινδύνου, 
δηα {Π6 ποίθ οῃ 18 ρᾶββᾶρθ; δηᾷα ΗἸρ- 
Ῥοογαΐεβ ἦἀβ Μόουθο ὅδοσο, Ῥγορβ [πη]. 
κατὰ τὴν ἀπορίην τοῦ μὴ γινώσκειν. ΑΪ50 
ΘΟΠΊΡΑΓα Μδιηϊς, ἅτ. τσ. δ. 221. 

. διαρροίας ἀκράτου] 1 ἢὰ5. ῬΕΘη 
ἀουθίθα ἩνθΊΠοῚ ἀκράτου 15 πιϑ64 ΠΕΓΘ 
1ῃ ἃ [θοῇ ]68] 56 η86, ἃ5 Ἁἀἰθβου θην [Π6 
παύαγο οἵ {Π6 αἸαγγΠοθα, ΟΥ ΤΊΘΓΘΙΥ βὶρ- 
ΠΙΗ͂65, ““νϑῃθπηθηΐ, θχοθββῖνο,᾿ πκὸ ἄκρα- 
τος ἐλευθερία ἴπ ἈΡρίαῃ, 1. 95. ΓΙΒΙΗΚ, 
Πονανοσ, {παῖ ἢ 15 ΠοΙδΘ τιϑϑδᾶά ἴῃ ἃ 
ΘΟ ἢ ΠΙ08] Β6η86, ἃ8 ψγε τϑδᾶ ἴῃ Η!ρρο- 
ογαΐοβ Ργωαϊοῦ, 1. δ. 111. αἱ ἄκρητοι τε- 

λευτῶσαι καθάρσιες, παροξυντικαί: «ἀηὰ 
ἀρ ]η, ὃ. 50. τὰ τελευτῶντα ὑποχωρή- 
ματα εἰς ἀφρώδεα, ἄκρητα, παροξυντικά. 
ΤῊ ννογὰ 15 βχρ]αηθα ὈγῪ (α]θη, ἄκρη- 
τοι ὑποχωρήσεις, αἱ ἄμικτοι ὑγρότητος 
ὑδατώδους, αὐτὸν μόνον ἔχουσαι εἰλικρινῆ 
ὑπερχόμενον κάτω χυμὸν, εἴτε τὸν τῆς 
ξανθῆς χολῆς, εἴτε τὸν τῆς μελαίνης. 
'“ΓΠΘΓΘ 15 ΠΟΙ ἴο {Π6 Βᾶ1η68 ΡΌΓΡΟΒΘ ἴῃ ἃ 
ποίθ Οἢ {Π6 ψογβ αἱ ἐς ἀκρητέστερα 
τελευταὶ, ΗἸρροοταί. Π)6 ΜοΥθὶβΒ. δ ]- 
ΒάτΊθα5, 11. δ. 2. οα. Εοε5. ΕΥδηοο τί. 
1624. 
13. τῶν γε ἀκρωτηρίων ἀντίληψις αὐτοῦ] 

ΑΌ]Π]ΟΥ τοΐουβ αὐτοῦ ἴο κακὸν, ““ [τ5 Ξεἰζίην 
“ἀΡΟη 1Π6 ΘΧΕΓΘΠΙ 65 :᾿ Δηα Π6 οοιη- 
ΡάγαΒ {Π].12,2. τὴν ἐκείνων μέλλησιν τῶν 
ἐς ἡμᾶς δεινῶν. ᾿Επεσήμαινε 15, “16 115 
“ς τη δῖῖς,᾽ 5. Μζ.. Β]οοιηἤοὶὰ {ταηβ]αΐθϑ 
ἴῦ ; 1.6. ““τῃδηϊκοα {Π6 πηὰῃ ἃ5. Πᾶν]ηρ 
““ δα {Π6 αἰβογάογ." Τῇῆηδ ψογὰ 15 ἃρ- 
ΡΠΘα ἴο {Π6 τηλγῖκ ΟΥ βἰρμαίιγο οὗ {6 
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ΑΤΉΞΕΝΒ. Α. Ὁ. 430. ΟἸνταρ. 87. 3. 
» “ 9 ΄ ΄ ἈΝ » ΠῚ “ Ν 5 ΒΩ 

αὐτοῦ ἐπεσήμαινε' κατέσκηπτε γὰρ ἐς αἰδοῖα καὶ ἐς ἄκρας 
-- Ἣ , κ ἷΝ 7, ΄, 

χεῖρας καὶ πόδας, καὶ πολλοὶ στερισκόμενοι τούτων διέ- 
᾽ δ “ 2 ἊΣ Χ Ν Ν ΄ 

οφευγον, εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν. τοὺς δὲ καὶ λήθη 
» Ψ, ΄ “- ὕ ΄, « 7ὔ 

ἐλάμβανε παραυτίκα ἀναστάντας τῶν πάντων ὁμοίως, καὶ 
» - » Ἂ Ν Χ » ὃ , , 

ἠγνόησαν σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους. 1,. γενόμενον 5 
- ΄ Ν 5 ων 

ΝΟ δῃΐμπηδ!8 οἵὗἨ ῬΓῸΥ γὰρ κρεισσον λογου ΤΟ εἰδος ΤῊΝ νόσου τά ΤῈ 

ΡΟΣ] ἑοῖο} ἐῃ6 Ῥοᾶϊος Ὁ, ͵, Γ κ κ Ἂ ’ 

αἰθα οἵ {15 αἰβογᾶθυ; 

ΟΥ 1 {πον αἷά, τΠὸν 

ΘΓ Ροϊβοπϑα ὈῪ ἴΐ. 

΄ Υ «ες ΄ Ν » ΄Ὁ 3 , 

ῴφυσιν προσέπιπτεν ἐκάστῳ, καὶ ἐν τῷδε ἐδὴη- 
΄ 7ὔ ΔΟ “Δ -“ ᾿ 

λωσε μάλιστα ἄλλο τι ὃν ἢ τῶν ξυντρόφων 
Ν Ἀ 2΄ Ν Ἂ “ 3 ψ,. “ 

τι' τὰ γὰρ ὄρνεα καὶ τετράποδα ὅσα ἀνθρώπων ἅπτεται, το 
΄. 7 γ. ΙΝ » ͵ὔ ΕΥ . 

πολλῶν ἀτάφων γιγνομένων ἢ οὐ προσῃει ἢ γευσαάμενα 
ν ,ὕὔ ΄σ΄' τ ν᾿): 5 4 

τεκμήριον δέ τῶν μεν τοιούτων ὀρνίθων ἐπί- 2 διεφθείρετο. 
Α » (ν “-“ 2, ᾿, 5, 

λειψις σαφὴς ἐγένετο, καὶ οὐχ ἑωρῶντο οὔτε ἄλλως οὔτε 

1. γὰρ Α.Β.Ε.Ε.6.Η.Κ.|,.ο.5.1. Ηδδοκ. Ρορρο. (611. ΒεΕκκ. Ὁ. δὲ να]σο γὰρ καί. 
Ἐς ΑΕ ΝΟ ΜΠ ΤΙΝ: 
2. διέφυγον δ. 4. τοῖς Ο. 
αὐτοὺς οπ. ρ΄. 
σα. Θ.. προσήκει Ὁ. 

δα ουβ οὔ {π6 ΡᾺΌ]Ο δοοοιιπίβ δἵ 
Αἴμθη8, ὈΥ ΠΟ {πδν βισηϊῆρα {Παΐ 
{π6 δοοοπηΐ μα Ὀθθὴ απ] Ραββα. 68 
Τθοιποβίῃ. Οογοη. Ρ. 310. Ηβιβκβ. Μζ. 
ΒΙοοΙη 6] 4 ψν}6}1 σχαοίεβ ἔγοιη Η!ρρο- 
ογαΐθβ [)6 Μοῦρο ὅδετγο, Ρ. 3ού. δ. ΕΌ6β. 
οὐ γὰρ ἔτι ἐπίληπτον γίνεται ἢν ἅπαξ 
ἐπισημανθῇ : ἴο ψ»ὨΙΟΏ ἢ6 τϊρσῃΐῦ ἤᾶνα 
ααἀαρα [ῃη6 ψγογβ ὑνῃ]οἢ ΟΟΟῸΣ ἃ ἔδνν 
11η65 Ὀοίοσ ; περιγίνεται (τὰ παιδία) ἐπί- 
σημα ἐόντα᾽ ἢ γὰρ στόμα παρασπᾶται, ἢ 
ὀφθαλμὸς, ἢ αὐχὴν, ἢ χείρ. 

Ι. ἐς ἄκρας χεῖρας καὶ πόδας) “Οἢ 
“16 ἤηροΙΒ δηα ἰοε68.᾽" Απᾶ ὕνο 11Π68 
Ῥο]ονν, παραυτίκα ἀναστάντας Β5Θ61Ὶ8 [0 
Ὀ6 τ]ρΡΏΠΥ τὑπάογβδίοοα Ὀγν Μχγ. ΒΙοοιη- 
ΠοΙα 88 Ἰπαϊοαίηρ {Παΐ {Π6 οβδοῦ ννὰβ 
ΟΠΪΥ ΓΘΙΠΡΟΓΑΤΥ. “ΤΠ ΘΥ Βα Εογθα ἃ τοία] 
“Ἴ088 ΟΥἨ Τ]ΘΠΊΟΤΥ ΨΨῬΏΘη {πον ἢγθί τὸ- 
“ ρρονοθα ἔγοτη 16 αἸβουῆου ;᾿ δ5 ἴἴ 
Αἰλογνναγἀβ ΓΠΘῚΓ ΤΠΘΙΠΟΙῪ Τοϊαγηθα (ο 
{Π 61. 

’ ΕΥ , ᾿ » , 

. χαλεπωτέρως ἢ κατὰ τὴν ἀνθρωπείαν 
ἀῤ δ “Μόοτο ρστίθνοιβ ὕπαη Ὠυτηδῃ 
““ ηαίαγθ σου] νν6}} θη τΓ8 :᾿ ὁ ΠΙΓΘΓΆ]]Υ, 
“ΤΏΟΓΘ ΡῥΤΊΘΨΟΙΒΙΥ ΤΠ Π 'ἴπ ῬΓΟΡΟΥΟΠ 
“τὸ Ὠαμηδη παΐιιγο.᾽" ὅθ. Μαίῃϊο, ατ. 

.Ὁ.ς.ρ. Ηδδοῖκ. ΡΟΡΡο. (ἀ06]]. ΒΕκκ. (Ὁ. δὲ σβίβιὶ ἐς τά. 
4. ἐλάβετο Ο. 

8. ἐν] οτη. Ρ. τῷ Καὶ. το. καὶ τὰ τετράποδα ἴ,.5. ΓΙ. γενομένων 
γευσάμενοι Ἐ. 

τῶν] οτχ. (.1.1,..0.". 5: τὲ 

12. διεφθείροντο ἃ. 

ατ. δ. 440. {ε1{, 782. ἡ. 
12. τεκμήριον δέ' τῶν μὲν τοιούτων 

κι τ. λ.] 1 Πᾶνα ῥ]αςθα ἃ οοΐοῃ αἴον {ἢ 8 
γγΟΓ 8 τεκμήριον δὲ, Ὀδοαιιδο 1 τεκμήριον 
ὙΘΓΘ [Π6 ργϑαϊοαΐθ οἵ [Π6 συ Π0]6 ρτΟροβὶ- 
{10}, ἴῃ 8 σΟΙΠΠΠΟἢ Ῥτδοίϊοθ οὗ {πΠ6 ατγθοὶς 
Ἰδηρτιασθ νου] τθααϊτο ὑπαὶ {Π6 ἀγίϊο]θ 
Βῃου]α 6. ρτεβχθα ἴο {π6 8}]6οΐ ἐπί- 
λειψις. Βυΐ {ῃ6 οο]οῃ ἴθι τεκμήριον 
δὲ Οσσυγβ ἀσαὶη ἴῃ ἃ ΒΙΓΏΪ]ΑῚ ΤΠΔΠΉΘΙ, 
11. 30, 3. τεκμήριον δέ; οὔτε γὰρ Λακεδαι- 
μόνιοι κι τ. Ὰ. 50 80 1.11, 2. δῆλον δέ" 
τὸ γὰρ ἔρυμα κ.τ.λ. 

18. οὔτε ἄλλως] ΤῊΪΒ τι86 οἵ ἄλλως ἴο 
ΒΙΘΉΥ “Κ ΟἸβθνν ΠΟ Θ᾽ ἢ ΒΘθη8 [0 φοηῆστη 
ννΠαῦ 5 Ῥθθη βα]α ἴῃ ἴῃ ποίο, 1. 77, 3. 
Οἢ ἴπ6 ψογ ὁπωσοῦν, ΠΑΠΊΘΪγ, {Ππὰΐ ἰδ 
ἢὰ5. ἴῃ ὑπαῦ Ρ]αθθ θυ ὨΘΑΥΪν {Π6 88 ΠῚ8 
ΠΠΘΔΠΪΠρ ἃ8 ὁτιοῦν. [5 1Ὁ ποί παίμγαὶ 
{πᾶ 50 ἢ 1110 Ἰηδοσυγαοὶθ Βῃου]ᾶ 
ΒΟΙΠΘΕΠΙΘ5. ΟΟΟῸΓ ἴῃ ὙΨΤΙΓΘΙΒ. γΠῸ Ἰϊνοαᾶ 
Ῥίον {Ππ6 στϑαῦ πατηθ.. οἵ ννυϊτΐθη ΘΟ πι- 
ΡΟΒΙ ΠΟ η8. πα σίνθη δχδοίπθεβ [0 {Προ ὶγῦ 
Ἰληρπαρθ; ἃΠα 8 ἴῦ ποῦ {|κ {π6 οχ- 
ῬΓθββίοη ἴῃ ϑόοροο]οβ, βῆναι κεῖθεν ὅθεν 
περ ἥκει, (Εα1ρ. (Ο]οη 1227. γνῃθτο κεῖ- 
θεν 18 ἃ σοῃ[ 810. οὗ νγου8 [Ὁ κεῖσε ὃ 
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ἈΑΤΉΕΝΒ. Α. Ὁ. 430. ΟἸνΙΩΡ. 87. 3. 

ΠΡ ΡΟ τ ῚΣ 

Ων ΄- » ,,: Νν ς ἈΝ , ΄- "“, “ -- ΄ 

περὶ τοιοῦτον οὐδέν᾽ οἱ δὲ κύνες μᾶλλον αἰσθησιν παρεῖχον 
΄-“ 5» ς νιν ᾿ς ΄-“ 

τοῦ ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσθαι. 
Χ Ἁ “" ͵ὔ Ἀ Ν 7] ᾿ 

71. Τὸ μὲν οὖν νόσημα, πολλὰ καὶ ἄλλα παραλιπόντι 
᾽ ,ὔ, « » ’ὔ’ 3, δ, 7. ἣ ΄ "ἡ Ἂν 

ατοπίας, ὡς ἐκάστῳ ἐτυγχανέ τι διαφερόντως ἐτέρῳ πρὸς 
2 7ὔ ΄ι κυ ἣν ΄“ Ν 

ὃ ΝῸ ΞΡθοῖῆσ νγαὰβ Τοιππᾶ ΕΤΕε ον [ Ψνο ενον. τοιοῦτον ἣν ἐπὶ σχταν 7 ν Ῥ 2 ω) 
ῸΓ 1 : ΠῸ σοΟΠβ 10 Ὁ ᾽ ,ὔ ΝΥ 2 , ᾽ Ε] ΄σ ἊΣ 

τι ἰδέαν. καὶ ἄλλο παρελύπει κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 2 
ΒΘΟΠΊΘΕ ἴ0 ΘΒΟᾺ 6 ἴζ. Τὸ 

᾿ ΕΝΕΕΕ ΄, »ὼλ - ᾽ “ ἢ Ὁ τὰ εἶ ὮΝ ΄ 
ΤΟΥ ΘΟΘΟΤΟΒΑΒΙΕΥΣΟΥ Ἀ, χρόνον οὐδὲν τῶν εἰωθοτων ο δὲ και γένοιτο. 
αἰβίγοβϑι πο. ΟἀΘΡΓ βίο αι ᾿ Ἷ, 5 ᾿ ἘΞ ΤΥ τ 5 ᾿ 

οἵ Βρ᾽ 5 ; ἃπα {πὸ ν- εἐᾧ ΤΟΤΟ ἐτελευτα. ἐθνησκον δὲ οι μὲν ἀμελείᾳ, 3 
τα] ποθ οὗ {π6 οοπία- " Η Ν » ; τῷ 5΄τν ἕ 

βίοῃ οαιιβθα ἃ ρθη] Οἱ δὲ και πσπανὺυ θεραπευόμενοι. ἘΜ 71Ε οὐδε εν 4 

ὙΠΟΒ6 

Πογοῖο υἱγίπθ θα {Π 61 

ΡῬϑηΐα. ΠΟ56 ’ ΒΩ « » σ΄ “ “ ,ὔ 

ΚΑΤΕσΤΉ ἰιαμὰ ὡς εἰπειν Οο τι χρὴην προσφέ ᾿- 

φ ΤῸ -- » “ Νὴ ΄ Σ Μ΄ 
ἐπ ερλβον τος θεν ροντας ὠφελεῖν" Τὸ γὰρ τῷ ξυνενεγκὸν ἄλλον 
ΜΉ θη {Ποῖ οὐντὶ {ΓΙ ΘΠ 5 ἐπ δ: τ αν: : Ἔ “ ἊΣ 5 

πδα ἀοβογέρα ὑπ οιη, 61 ΤΟΤΟ εβλαπτε. σῶμα τε αυτάρκες ον οὐδὲν 5 

{6 τηοϑύ σοσίαϊη βδουῦῖ- ] ᾿ ἶ 

ΤΠΘ ΟἿΪΥ 8116- 

ὃ ,ὔ Χ δ' ΤᾺΝ ΠῚ ἴῳ ΄ὕ Ὰ 5 θ ΄ 

ἘΣ ιεφάνη Προς αὐτὸ ἰσχυος περι ἢ ασθενειας, 

γταθου, οΓ τι ξϑησται ἀλλὰ πάντα ξυνήρει καὶ τὰ πάσῃ διαίτῃ θερα- 
ΤΉΪΒΟΙῪ τνὰβ, {παῦ ἐΠῸν ι ι Ξ ι 

15 Ὑπὸ δά οποθ τϑοῦὺ- 

νΘΓΘΩ͂ τοῦθ πού, [1816 

ἴο ἃ βθυοπᾷ αἴΐδοκ οὗ 

, Ἤ Ν Ἁ 3 ΄- ΄“- 

πευομενα. δεινότατον δὲ παντὸς ἣν τοῦ κακοῦ 6 
σ ᾽ ΓΑ « , ΕΣ ΓΑ ΝΝ 

ἢ τε ἀθυμία ὁπότε τις αἴσθοιτο κάμνων (πρὸς 
{168 ἀἸβογο . Χ ΣΎ ΣΤ, »2ἋΧλ ΄ : - 7 

γὰρ το ἀνελπιστον εὐθὺς τραπόμενοι τῇ γνώμῃ 
΄ σι ."᾿ ΄- 3 Ἀ ν ΕῚ 5» ΄ Ν 

πολλῷ μᾶλλον προϊεντο σφᾶς αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀντεῖχον), καὶ 
σ Ὁὦἤ Δ 65 ὡ Θά ς χ 3 ΄ “ Ν 

ὅτι ἔτερος ἀφ ἑτέρου θεραπείας ἀναπιμπλάμενοι ὥσπερ τὰ 

8. παραλείποντι Ο.(.4.1. 6. καὶ ἄλλο--- ἐτελεύτα] Ηξος οτηϊξ ΓΘνθβηπβ, 
᾿πιογρτοίαιηθηιπι ΔΙ θΙΓαΐιβ ἸΠ]ΠΟτιι πὰ ατιθθ Δ ἸΗΪΠΟ ο. 40. Ἰεστιπίατ. ΒΕΚΚΕΚ. 
η. ὃ] οἱ Β. 
σψπ]ρὸ οὐδέν. 
ΟὝΣ ΕΙ ΘΟ 
πάντα ἴ,.0.Ρ. 
πείας ἃ. 

προφέροντας Κα. 
18. οὐκάτείχον Β. 

το. ὅ τι χρῆν προσφέροντας ὠφελεῖν] 
Οοιηραγα ΗΙρροοτγαΐθβ, [}6 Μουθο ὅδοτο, 
Ῥ. 301, 1. α]ΐ. 64. Εοαβ. μὴ ἔχειν ὅ τι 
προσενέγκαντες ὠφελήσουσιν. 

18. ἰσχύος πέρι ἢ ἀσθενείας] ““Α5 [ὉΓ 
“ἃ5. Βίγθηρτῃ ΟΥ̓ ννθα]ςη6885. ὑ ΓΘ σο0η- 
“ ΘοΓΠΘΩ, 81} σΟΠ ΒΕ ΠΟ 5 [611 Ἀ1|κ6 {Π6 
“ς ΨΙΟΙΏΠη5 οὔ [Π6 ΠἸΒΟΓΩου ;᾽ {Πα 15, ΠΟΠ6 
Ὑγὰ8 50 Βίγζοῃρ' 85 [0 τϑβιβῦ 10, ΠΟῚ6 νγὰ8 
80 ΘᾺ Κ, ἃ5 ποῦ ἴο δῆτα 1 ἃ ΠοΙ]α προη 
1. ““ΑἹ] [Π6 ργθνδηρ ἀἰβουάθυβ Πᾶνα 
““ αἰζδοκοα τηθ,᾿ 8814 Νβίβοη νυ την 
ἔγότη Οὐογβίοα ἴῃ 1794, “Ὀα 1 μαννα ποῖ 
“ Βίγθηρ ἢ ΘΠΟῸΡῚ ἴῸΣ {ποι ἴο [αείθη 

ΤΗΞΈΟΥΘΙΌΕΒ, ΜΟΙ. 1. 

9- οὐδὲ ἕν ΒΑΚ ΝΟ. ΟΝ. ΒεκκΚεον. 
ἐγκατέστη Α.Β.Ρ. ἐν κατέστη σ. 

13. διεφθάρη. ΟἸη1580 οὐδὲν, Κα. 
10. ἑτέρας Α. 

οὐδὲ Α.Β.Ρ.ρ. Ο. οἱ 
1Ο. ἴαμα] ἅμα (δὰ χρὴ] 

14. ξυνήρει 

θεραπείας) νόσου 6. θερα- 

““ οη.᾽ Βοιίμον᾽ 5 [1{6 οἵ Νείβοῃ, νοὶ]. 1. 
τ τὸ: 

10. ἀναπιμπλάμενοι] ΤῊ]Ϊ5 15 ἃ ἔα νου 6 
ἴθττη οἵ Ρ]αΐο ἴο θχργβδβ θἢ]θιηθηΐ οὐ 
ΡΟΙ το η, ἔτοπ {Π6 ποίϊοη οἵ ἃ Ῥοΐν 
ΟνΘ]οδ θα οὐ βασι θα υνῖἢ οοά, ἀπὰ 
80. Ὀθοοτηϊηρ αἰβουθγθα ἀη] πηβοπηή. 
᾿Αναπλήσας. ἀναπληρώσας. ὁ δὲ Πλάτων 
ἀντὶ τοῦ μολύνας. διϊ4α5. Ἴπι5 ἽΠπον- 
αἸ685. 5665 [0 τι8ὲ ἰῇ ἃ8 βἰσηϊγιησ, 
““ Ββοοτηϊηρ [}]Ὺ ὁπατρθα ἢ Ἰηἴθο- 
““ ΠΟΠ,᾽ ἀναπιμπλάμενοι τῆς νόσου, ἃ5 
ΟΡΡΟΒϑα ἴο καθαροὶ ὄντες. ὅδε. Ππμη- 
θη 5 ποίβ οἡ "ΠΠἼπηςοιιβ, [οχὶο. Ῥ]αϊομϊο. 
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ιαὖὺῦ 

8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ν ΑΥ̓ΠΕΝΒ. Δ. Ο. 430. ΟἸγταρ. 87. 3. 
΄ 3) ὀ Ν Ν ΄σ ’ ΄ 5 ’ὔ 

πρόβατα ἐθνησκον᾽ καὶ τὸν πλεῖστον φθόρον τοῦτο ἐνεποίει. 
, Ν ἣν , ΄ , ὔ ῴ 

ἡ εἶτε γὰρ μὴ θέλοιεν δεδιότες ἀλλήλοις προσιέναι, ἀπώλλυντο 
37 νΝ » , Ν 3 ͵7ὕ » ͵ὔ ΄“ Υ͂ 

ἔρημοι, καὶ οἰκίαι πολλαὶ ἐκενώθησαν ἀπορίᾳ τοῦ θεραπεύ- 
ες 5) , ΄, Ν ’ « 3 “ 

σοντος" εἶἰτε προσίοιεν, διεφθείροντο, καὶ μαλιστα οἱ ἀρετῆς 
ὔ Ε] ΄ Υ » , ΄“΄ ᾽ “ 

τι μεταποιούμενοι:' αἰσχύνῃ γὰρ ηφείδουν σφῶν αὐτῶν, 
» ’ Ἂν; Χ Ὗ 3 Ν Ἂν εὖ » “ “ 

ἐσιοντες παρὰ τοὺς φίλους, ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις τῶν 
35 ,ὔ ΄“ Ἂς [ὦ “ 3 Ψ « Ν ΄- 

ἀπογιγνομένων τελευτῶντες καὶ οἱ οἰκεῖοι ἐξέκαμνον, ὑπὸ τοῦ 
- “ ,ὔ δι . ᾿ς 

8 πολλοῦ κακοῦ νικώμενοι. ἐπὶ πλέον δὲ ὅμως οἱ διαπεφευγότες 
΄ ΄ Ν Ν 7 ΕΣ 7, Ἀ ᾿Υ̓ 

ΤΌ. ΤΕ θνησκοντα καὶ τὴν σπονούῦυμενον ὠκτίζοντο διὰ ΤΟ 

δέ ὶ αὐτοὶ ἤδη ἐν τῷ θαρσαλέῳ εἶναι: δὶς γὰ προειδέναι τε καὶ αὐτοὶ ἡδὴ ἐν τῷ θαρσαλέῳ εἶναι δὶς γὰρ 

ἐν ΒΠοσα]α θ6. {ταπβ]αίθα, 
᾿ κ  Ψ ἢ ]ἸΔΙΠΘΠΠηρ ἴῸΥ {Π6 αγϊηρ,᾽ ΟΓ, 

186 ἀνίηρ: 

Ν 3.Ἃ σ Ν 7 » ᾽ ΄,΄ 

οΤΟν αὐτον, ὠστε και Κτεινειν,. οὐκ ἐπελαμβανε. 

8. ἐρῆμοι ΒΕΚΚ. 6. τοὺς] οπῃ. 1. 
τοῦ} οἵη. ΝΡ. 
αὐτοὶ ΟΙΏ. σ. 

ἀνάπλεως. 6 σΟΙΏΉΡΑΓΘΒ {Π6 ΘΧΡΙΕΒΒΙΟΙ 
ἴῃ [ἅνγυ, ΙΝ. 30. “νυϊρσαῦᾳαο οοπίδοίτι 
“ ]ὴ ΠΟΙΏ]ΠΘ6Β ΠΠΟΓΌ], οὗ ῬΓΙΠΊΟ 1ἢ ἀρτθβίθϑ 
““ Ἰηρτιιθγαηΐῦ ΒΟΥν Δ 116 : ὉΓῸ8. ἀθιη8 
“ς ἐῃιρίοέιιν.᾽ 

5- μεταποιούμενοι ϑ 1445 1 μετα- 

ποιεῖσθαι. μάλισθ᾽ οἱ ἀρ. μετ. ῬτῸ ἀντι- 
ποιούμενοι. Ῥ]αῖο Ῥο] δ. ἥκιστα βασιλικῆς 
ΜΕΤΑΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥΣ τέχνης. Ἠδβγ ἢ. 
μετασκευάζεται, φροντίζει. 1)ῖοη. ΗΔ]1- 
ΘΔ. Απίᾳ. ΝῚ]. ο1. Πόλιν αὐτῶν ἐξ 
ἐφόδου ἀντιλαμβάνεται, ἐπιβαλλομένων 
μὲν τῶν ἐν αὐτῇ ΜΕΤΑΠΟΙΕΙ͂ΣΘΑΙ τινος 
ΑΡΕΤΗΣ. Υ͂Αββ. ῬΤαηρὶῦ ἤππο ἸΟσιιΠ 
ΡΙαΐΆγοΝ. περὶ πολυφιλίας ἴῃ ἥη. Ὀυκ. 
ΟὐΙράαγο αἰδὸ Χθποόρμῃοη, Απαθά8. [Υ͂. 
7, 12. οὗτοι ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς. 

6. ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις κ. τ. λ.} 
Ὁ 185. ππορυίαϊη ψΠΘΊΠΟΥ {Π686. ῬῬΟΓΩΒ 

ἐέχνοτο {γρ οὐΐ 

“ἢ {Π6 θοιποαπηρ8. οὗ ἴΠ6 ἀγϊηρ'.᾽ 
ΤΠ Ἰαΐθυ πηθαηϊηρ μὰ5 {Π|8 ἴῃ ἰΐ8 

Ὶ ἈΝ ἌνουΓ, {Παῇῷ [Πη6. Ἰατηθηταί]οη5 οἵ [το π5 
νοι] θ6 γαῦποῦ ἴῸγ {Π6 ἀθαα {Πδη [ὉΓ 

δ η {Π6 Ὀοιποδηηρ8 οἵ {Π6 
5101 ἀπ αυἹπηρ᾽ ΓΘ τη η ΠΟ η6α ἀραὶη ἴῃ 

ἽΨΤΙ. 75. 4. ἃ5. 9ὁΠ6 οἵ {Π6 τηοϑβύ ἡἰβίγθββ- 
Γηρ᾽ ΟἸΓΟῸΠηβίαηο65. οὗ {Π6 τοίγθαΐ οὔ {16 
ἈΠ ΘΠ ἢΒ ἔγοπ ὉΠ ΘΓ Ἰ1Π65 Ὀοίοτο ὥὄγγα- 
οἴιβ6. πρὸς ὀλοφυρμὸν τραπόμενοι ἐς 
ἀπορίαν (τοὺς οἰκείους) καθίστασαν. (ἢ 
1Π6 οὔποῦ παπᾶ ἐκκάμνειν ἀηα ἀποκάμνειν 

8. κακοῦ νικώμενοι] ΟΙη. 

Ἀν υχϑ , 

και ἐμακάᾶαρι- 

ἐξέκαμον ἘΞ ΗΝ. α.᾿. 
1Ο. καὶ ἃἀηίθ 

ἡ. οἱ] οπι. δ΄. 
διαφυγόντες 1. 

ΔΥΘ. ΡΘΠΘΙΆΙΙΥ τιβθ [0 Θχρῦθδ5. “Ῥοΐησ 
““ Πγβα ουΐ ψ ἢ νυ δῦ νγα ἀγα ἀοἱηρ' οὐγ- 
ἐς ΈΘΙν6Β,᾽ δηὰ πού “1 πνμαΐ Δ ΠΟΥ ΠΟΥ 
“618 ἀοϊηρ.» 568 ϑόρΠοο]. (μὰ. (ΟΙ]. 
Ἐ775. Ὁ θιπάοτί. πάνθ᾽ ὁπόσ᾽ ἂν μέλλω 
πράσσειν---οὐ δεῖ μ᾽ ἀποκάμνειν, ἀπ 
Χοπορηῃ. Ἠδε]]οη. ΜΙ]. 5, το. ψΒΙΟἢ 
Ῥᾶββᾶρθ 18 αποίθα Ὁγν Ρορρο. ἀπᾶ ὀλο- 
φύρσεις ταϊρηῦ σοΥαΙη]Υ 6 πη ἴον ἃ 
αγιηρ' [τ]6 6, 45. Ὑ}6}] ἃ8 ἴῸΓ 916 δοίτπια}ν 
ἀθδά, 1 ννα ἀπαουβίαπα ποῦ {π6 ζουπλαὶ 
Ἰατη θη αἰ! 05 ἡ Ὡ]Οἢ πὑγοσθ ἃ ρατὲ οὗ {Π8 
ΠΟΙΆ] σοθποπν, Ὀυΐ {Π6 τηθγα παύαχαὶ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ Οὗἁ Βυιηραΐῃνυ ἃ πα βουσον,. 

δ. ὅμως] “5111, τυβαΐθνθι. νγοῦθ [ῃ8 
“ ῬΑΓΠΟΙ]ΑΓ ᾿ηβίαησθβ οἵ ᾿πίγορια δὰ- 
“ἢ χῃδηϊν, νἸΒ 1 ηρ [6 510}. ἀδπα ἅνγὶηρ 
“νου ΔΠΥ ΠΟΠΒΙ ἀογδί!οη [ῸΓ 118. ΟΠ 
“ἢ βα[οίγ, γοῦ [6 Β ΒἜγουβ πηϑῦ τ] [Π8 
“ἘΠ ν 6]1680 σοι ρΆβΒΙ0η ἀηα {Π6 ρσγραΐοβε 
““ αἰδθητ!0 [τῸπὰ ἴΠῃο086 το Πδα 1Ὠθιη- 
κε βΈΙνοβ πα {Π6 Ρ]αριιθ, ἀηα Παᾶ τοὸ- 
“Ἐ ρονογθα ἔτῸΠὶ 1. ΒΌΘΙ 1 σοπορῖνθ 
ἴο "6 [Π6 5θ6η88 οἵ {Π6 σοῃ)] ποίη ὅμως, 
1Ἰπ{πηαίϊηρ' {πα΄ ον {Π6 τηοϑῦ ΠθΙΠΔΠ6, 
ννΠ}]6 σ]βκὶηρ {Π6ῖν οὐ ᾿ἰνθ8 ὈΥ {ΠΕ}. 
ΚΙΠΠ 6858, Μν 616 1655 ἴγτθϑ δηα ἀΠΠ ΘΒ ΓΑ ] Πρ’ 
ἴῃ {Π6ῚΓ ΟὨαΥ τα 0] 6 νοῦς τη {π086, 
γΠΟ, ἔτοτ Παν]ηρ ΟΠ6 6 ΘΧΡΟΙΙΘ ΠΟΘ {Π8 
ἉἸΒΟΓ ΘΓ, ἡν ΓΘ ΓΘ] ον α {γῸΠῚ 811 ῬΘΥΒΟΠ ἃ] 
ΔΡΡΥΘΠΘηβίοη ἴογ [Π6 ἔπῦατθ, νυ 116 {Π 6 Ὺ 
γΡΘΓ6 Ὀθδί 4016 ἴο ἀρργθοϊαΐθ 1Π8. τη Ἰ ΒΟΓΥ͂ 
οἵ {Π6 Β ΠΌΓΟΓΒ. 

ΕῚ 



ΤΟ “ΟΓΘΙΠΟΠΪ65 οὗ το σῖοπ 

ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β. ΤΙ. ς2. 959 
ΑΤΉΗΕΝΒ. Α.6. 430. ΟἸΣΡ. 87. 3. 

΄ ἘλῚΝ “ Μ Ν » Ν ΩΣ “ “ 
ζοντό τε ὑπὸ τῶν ἄλλων, καὶ αὐτοὶ τῷ παραχρῆμα περιχαρεῖ 
Ὶ ἈΝ ΕΣ Ψ' » 7 3 Υ κα “ ἃ « 5 

καὶ ἐς τὸν ἐπειτα χρόνον ἐλπίδος τι εἶχον κούφης μηδ᾽ ἂν ὑπ 
,΄ Ἂ , 2 “ 

ἄλλου νοσηματός ποτε ἐτι διαφθαρῆναι. 
5 Ἷ Ἂ ΄σ ε ΄“- 

111. ᾿Επέεσε δ᾽ αὐτοὺς μᾶλλον πρὸς τῷ ὑπάρχοντι πόνῳ 
Ἄν Ν » “ Ε “ » Χ Ε Ν » - 

δ Και ἢ ξυγκομιδὴ εκ τῶν αγρὼν ες ΤΟ ἀστῦ, και οὐχ σσον 

ΤῊ οτγον θα βίαίο οὗ 

{ΠῸ οἷέν ἀσσταναίθα {Π6 

ΟΥ]; 8ἃηα 81] ΟΥΠΟΓ 

ΘΟΠΒΙ ἀΟΓΑ ΕΙΟΠ5 νἹΘ] 1 ΠΡ’ 

το {Π6 ΠΟΙΤΟΥΒ οὗ {πον 

Βα ίϊοη, {πΠὸν αἶβγο- 

Βαγᾶρα ποῦ ομἱν {Π6 

ἃ πα {π6 ἀδοθποῖθθ οὗ 

ῬχΊΔΙ, 

θυμίᾳ. 
’, 

ἐναποθνησκοντων" 

ἈΝ , 

τους ἐπελθόντας. 
“ Ν » “ 

οἰκιῶν γὰρ οὐχ ὑπαρχουσῶν, 3 
μ " » ᾽ὔ ΄- “ ,ἷ 

ἀλλ᾽ ἐν καλύβαις πνιγηραῖς ὥρᾳ ἔτους διαι- 
᾽ὔ ε θό ων ἠδ ἵν ΄ 

τωμένων ὃ ῴθορος ἐγίγνετο οὐδενὶ κόσμῳ, 
5» Ἂν Ν » » 7) ’ 

ἀλλὰ καὶ νεκροὶ ἐπ᾿ ἀλλήλοις ἀποθνήσκοντες 
32) ἣν 5» ΄σ - ΄ ΓῚ ΄ Ν Ἀ 

ἔκειντο, καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐκαλινδοῦντο καὶ περὶ 
Ἁ Γ. « ’ὔ « -“ ΄- [4 » 

τας κρήνας ἁπάσας ἡμιθνῆτες τοῦ ὕδατος ἐπι- 
΄ ε “5 - Σ 7 “ ΄, 5 » - 

τὰ τε ἱερὰ ἐν οἷς ἐσκήνηντο νεκρῶν πλέα ἣν, αὐτοῦ 3 
«ε ΄ ἣν “ “ « 327 

ὑπερβιαζομένου γὰρ τοῦ κακοῦ οἱ ἄν- 
» 3 “ ΄ὔ 5 5 , 5 Ψ,. 

θρωποι οὐκ ἔχοντες ὃ τι γένωνται, ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο 
Ἂς Γ᾿ “ Ἂς ε γ' ε , 

Ιρ Και ιερὼν καὶ οσιῶν Οομοιως. 
’ ’΄ ’ὔ 

νΟμοι τέ σπαᾶντες συνεταραᾶ- 4 

Σ » “ , Ν ὧν Ν » δὰ 
χθησαν οἷς ἐχρῶντο πρότερον περὶ τὰς ταφὰς, ἔθαπτον δὲ 

1. τὸ παραχρῆμα Α.Ε. 
οαπη (816 Πη0 (π. ἐπιφορᾶς πυρετῶν 1, 5. ) 
θνήσκοντες α. Ι,. Ο. Ῥ: 

οὐ οθίθυὶ τῇ τοῦ. 

14. γένοιντο Α.Β.».ἢ. γένηνται ΕἸ. 

ἡ. ὥρᾳ ἔτους] ““ΤἼῊΘ ΒΘΆΒ0η ΟΥ )6βὲ 
““ τη οὗ [Π6 γὙϑᾶγ :᾽ τππαογβίοοα σοπο- 
ΤΆΙ]ν οἵ {{Π|| ΒΕΙΠΠΠΊΘΙ, 885 1Π {15 Ραξβᾶρθ, 
δΔηα ἴῃ Ρο]]αχ, 1. ᾧ. ύο. ἀπα ἴῃ (δ] θη, 
1)6 ΑἸττα. Εδου]. 2. Ρ- 310. 88 αοίοα 
Ὀν Μτ. ΒΙοοτηῆθ!α, ὥραν ἔτους ὀνομά- 
ζουσιν οἱ “Ἑλλῆνες ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐν 
ᾧ μεσοῦντι τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν γίγνε- 

σθαι συμβαίνει: χρόνος δ᾽ ἐστὶ οὗτος 
ἡμέρων τεσσαράκοντα. Βαϊ ΒΟΠΊΘΙΙΠ165 
4180 οἵ {Π6 βρυϊηρ,, ἃ5 [η6 τηοϑύ Ὀθαιθα] 
ΒΘΆΒ0η. 50 {Π8 ννοτὰ “Ῥυπηθ᾽ ἡ ἴη Επρ- 
115} ΔΡΡΙ165. ΒΟ ΠΊΕ Τη65 (0 Θαυ]ν γοσυίῃ, 
θυ σΘΠΘ ΠΥ ἴο {Π6 στὶροβύ τηδηῃοοά. 

14. οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται) ““ Νοΐ 
““ Κπονῖηρ νηδῦ ἴο Πᾶν γθοοιγβα ἴο.᾽ 
Μτ. ΒΙοοιηῇθια. Ὅ τι γένοιντο, ΜΜΠΙΟᾺ 
15. 1ἴΠ6. τϑδαϊηρ οὗ ΒΟΠῚ6. τηδηιβουρίϑ, 

Γ νου] βιρηϊν, “ποῦ Κπονίηρ ννῆαΐ 
ΓΚ η]ση Πάρρθη ἴο 1Ποιη. 566 Ηεοῖ- 

ἊΝ ᾿ ΑΝ ΗΝς 

᾿ ἊΝ ἊΝ 

Νὴ ; Ν 

Ν᾿ 

8: ἔτι διαφθ.] ἐπιδιαφθ. Ο. 

12. ἐσκήνουν ἴ,.ὉΟ. 
15. ὁσιῶν 

ἡ. ἔτους] θέρους Ὁ. 
8. ἐγένετο Β.».ἢ. 9. ἀλλήλους 6. 

11. τοῦ Α.Β.Ο.Β. ΕΚ .ο.ρ.. Ρορρο. (0611. ΒΕΚκκ. 6. 

ἐσκήνωντο Η.. ἐσκήνηντο α. 
ξυνεταράχθησαν (.Κ. 

τηᾶηπι, [)6 ΒΘρι]15 Θγηἰδοί!ο5, ΑΡΡΘ Πα ΙΧ 
ἴο ΝΊΡΘΥ ; πα [Π6 ΘΧδΠῚρ]8 {ποτ αυοίοα 
ἔτοτη Ηετγοθοίιι8, 1. 5,8 2. Εὖ στρατεύηται 
ἐπὶ Πέρσας-ς---καὶ εἴ τινα στρατὸν προσ- 

θέοιτο φίλον ; ““ Υ̓Βοίμου μ6 βῃοιυ]ὰ οὐ 
κε Θαρἢϊ [0 ΤηΔΓῸ} ἀσδϊηβύ {Π6 ῬουβίΔη 8, 
“ ᾳῃὰ Ψ ΠΟΙ͂ΟΙ Π6 ἐσα] Θαϊη {Π6 δἱὰ οἵ 
““ ΔΗΥ ΔΙΙΧΙΠΑΥΎ ΔΓΠΊΥ." ΓΠ6 το ἴῃ 
Δ βοθυ 5, Ῥτοσηοῖι. 913. ϑομάί. οὐδ᾽ 
ἔχω τίς ἂν γενοίμαν, ἢᾶνθ ΔΟΘΟΓΟΙΏΡῚΥ 

{Π15 τηθαῃηρ,, “ΠΟΙ (ὁ 1 Κπον ἴῃ {Παΐ 
κ ραθ6. ψγνῃαῦ τηϊρσης ΠΆΡΡΘη ἴο τη6.᾿ 
Δ Βογθαβ ἴῃ ΤΠ πον 1665, Υ.. 65. 5. 186 
Βα] αποῖῖνο 1 18 ΤΙΡΉ ΠΥ πιβ6α, οὐκ εἶχον ὅ 
τι εἰκάσωσιν, “114 ποῦ Κηρνν ννμαΐ ἴο 
“τῃάκα οὗ 1; ΟΥ, νγμαΐ {Ποὺ οὐρῃΐ ἴο 
“ β0688 αὐοιΐ 10. 

15. ἱερῶν καὶ ὁσίων] 566 {π6 ποίβ ὁῃ 

ΤΡ 71}: 

5.2 



00 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΗΕΝΒ. Α.Ὁ6. 430. ΟἸντΩΡ. 87. 3. 

« ἰκὰ 5Ὰ ἡ Ν Ν » 3 ΄ ΄ 

Βὡὼς ἕκαστος ἐδύνατο. καὶ πολλοὶ ἐς ἀναισχυντους θῆκας 
5» ΄ ΄ “ » , Ἂ Ν Χ ", 

ἐτράποντο σπάνει τῶν ἐπιτηδείων διὰ τὸ συχνοὺς δὴ προ- 
΄ ΄ ᾿ ΤΥ ὡς Ἂ Ἂν; ᾽ , ΄ Χ 

τεθνάναι σφίσιν. ἐπὶ πυρὰς γὰρ ἀλλοτρίας φθάσαντες τοὺς 
΄ - Ν » 7 ἊΝ Β “-“ Ν ε ΄ ς Α 

νήσαντας οἱ μὲν ἐπιθέντες τὸν ἑαυτῶν νεκρὸν ὑφῆπτον, οἱ δὲ 
, » ; 7 » ἃ , ͵ 

καιομένου ἄλλου ἄνωθεν ἐπιβαλόντες ὃν φέροιεν ἀπήεσαν. ὃ 
΄“- 2 53 τς 53 ΄- ΄ ὦ 

1.171. πρῶτόν τε ἦρξε καὶ ἐς τάλλα τῇ πόλει ἐπὶ πλέον 
3 Ψ Ν ;ν: .“κσ Ἀ » , ἃ ΄ 

ἀνομίας τὸ νόσημα. ῥᾷον γὰρ ἐτόλμα τις ἃ προτερον 
3 ,ὔ Ἂ « Ν ἴω 35 Ϊ; 

ἀπεκρύπτετο μὴ καθ᾽ ἡδονὴν ποιεῖν, ἀγχίστρο- Ῥυΐύ ΘΥΟΥΥ ἰὼν αἰνὶπο 

8ΠΔ παπᾶ, δοίϊπρ' κ χ ἘΠ τ κα Ξ ᾿ » ΄ 

ἀροα. (πὸ πωχ, ον τὴν μεταβολὴν ὁρῶντες τῶν τ᾽ εὐδαιμόνων 
“μοῦ ἃ5 οὖ δ8πᾶ Α: .5 , ΄ Ν - 5ῸΝ ΄ 

καὶ αἰφνιδίως θνησκόντων καὶ τῶν οὐδὲν προ- τὸ 
“ς νης, [ῸΓ ἐο- ΠΊΟΥ- 

“ἐς ΤΟΥ νγ6 α16.᾽ 
΄ Γὰδ ο 5 ἤν ΕΝ 

τερον κεκτήημενων εὐθυς δὲ τακεινὼν ἐχόντων. 

σ Ἷ Ἂν 5 ,ὔ Ἂς Ἂν Ν ἔ Ἀν » ΄, 

ϑῶστε ταχειας τας επαυρέσεις και τρος ΤῸ Τέρῖτνον ἠξίουν 

“ 7, ΄, γ Ἂς Ἂ ΄ « 2 

ποιεῖσθαι, ἐφημερα τὰ τε σώματα καὶ τὰ χρηματὰ ομοιως 

ἡγοῦ ὶἡ τὸ μὲν προσταλαιπωρεῖν τῷ δόξαντι καλῷ ,“ἡγούμενοι. καὶ μ ρ τωρ “ ἤ 

1. ἐδύνατο Α.Β.Ο.Ε ΕΟ. Ἢ .Κ ΟΝ... Ηδδοῖ. Ῥορρο. (611. ΒΕ ΚΙ. οδἰοτὶ 
2. ἐτρέποντο ἴ,.0. 

“Ὁ. 
ἠδύνατο. 

ς ᾿ 

ἑαυτὸν Κ΄. 4. νοσήσαντας Ὁ... 
βάλλοντες ἄνωθεν (ύ, ἄνωθεν ἐπιβάλλοντες Ἁ. 
8, ἀπέκρυπτε τὸ Α.ΕΝ. ἀπέκρυπτε τῷ Β.Η.Θ. ἐκρύπτετο Κ. 

13. τε τὰ Ο. 
προταλαιπωρεῖν (ὐ.Εν.Καὶ... 

ΒΕ, 
τῶι νΕ] τοῦ ργ. Κ᾿. 

12. ἐπαυρήσεις 1,..0.0. 

1. ἐς ἀναισχύντους θήκας] “δᾶ το- 
““ δρΌΓΕ6 ἴ0 5ΠΑΠΊ6 1685. ὈΌΓΙΑ]5. οἵ {Π6]Γ 
«ς (ρα. Θήκη, ΜἘΊΟΗ 15 ῬΓΟΡΕΙΙ͂Υ “[Π8 
“6 ῬΊαο8 ψνιμοτα [Π6 ἀδδα ἅτ ἀθροβιίθα," 
8 πι564 ἸΠΟΟΥΓΘΟΙΥ ἴον {πὸ δοΐ οἵ 415- 
Ροβίηρ οἵ {π6 ἀθαα ἴῃ νν ῃαΐθν ϑὺ ΠΊΔΠΠΟΥ ; 
ἃ5 ταφὴ ἀπ τάφος 16 ΒΟΙηΘΕ 65. 60Π- 
ξιιβθ, ΟΥ ἃβ θάπτω 8 ΔρΡρ]16α δνθὴ [0 
τΓΠ6 θυτγηίηρ οἵ ἃ ἀθδ Ὀοάν, ἃ5 νν68]} ἃ5 
ἴο ἴπ8 Ῥαγγίηρ ἰξ. Διὰ τὸ συχνοὺς ἤδη 
προτεθνάναι σφίσιν : “θδοάτιδο {Πθν παά 
“Δα 850 τηᾶῃῦ ἔτθηθβ α16 δἰγθααᾶγ. 
ον φέροιεν : “Δ ΒΊΟΝ {ΠποῪ Ππαρροπορα 
“10. 06 οαγγυϊηρ." ΕῸΓ [Π18 8θη86 οὗ 
[Π6 ορίαϊϊνο 5866 Μαιϊξθ, δ. 527. “ζ6], 
821. πᾶ [Π6 ποία οἡ Τππογά. 1. 50, 1. 
ἃς καταδύσειαν. 

2. τοὺς νήσαντας ΑΥΙΒΙΟΡΙ. [νΕΙΒΙΓ, 
2Ζύρ. πυρὰν νήσαντες. ᾿ἱκιοϊαη. 46 Μοτί. 
ῬοΓορΤ. Ρ. δύο. πυρὰν ὁτιμεγίστην νήσας. 
Εν ἷς 41}: αποᾶ Αὐσογιιμπη θβ86. ἀοοοὶ 
ἽΠοπι. Μαρὶβι." Νῆσαι πυρὰν λέγουσιν, 

οὐ συναγαγεῖν, οὐδὲ συνθεῖναι. Νῆσαι 

συχνῶς ΟΡ προστεθνάναι (.4.6. 
5. ἐπιβαλόντες ἄνωθεν (α.1,..0.}.6. ἐπι- 

6. ἐπὶ πλέον τῇ πόλει 6.6. 
11. τὰ ἐκείνων 

καὶ χρήματα Κι. 14. τὸ] 

δαΐοθιη οϑὺ σωρεῦσαι. ὅοΠο]. ρᾶτν. Ηο- 
τηϑτὶ Δα Οά. ο΄. 221. Πῦρ τ᾽ εὖ νηῆσαι, 
Θχροηϊξ ξῦλα σωρεῦσαι, ἕνεκεν τοῦ πῦρ 
ποιῆσαι. ΚΕΝ. 

8. ἀπεκρύπτετο μὴ καθ᾽ ἡδονὴν ποιεῖν] 
ΟὐΟμραῖ ΄. 25: 3. ἐπὶ ἐξ ἔτη---ἀπέσχοντο 
μὴ ἐπὶ τὴν ἑκατέρων γῆν στρατεῦσαι. 
ΤΏ6. ᾿ηβηϊθῖνα ΠευΘ, ἃ5. ἴὴ [ῃ8 νγουβ 
Αἰσθααν Ποίορα, τοῦ μὴ ἡσυχάζειν, 18 
ΘΧΡΙαπαίουυ οὗ {πΠ6 ΡῬυθοθάϊπρ νϑὉ. 
γα. δῇ Ἰορθηά. οατὰ Μϑ 5. ἀπέκρυπτέ 
τῷ, νῈ] ἀπεκρύπτετό τῳ εὖ 6 νοσὰ πῇ 
Ροβιτοηο νἹἃ. 1) θη βίῃ, [4]8. Ἰραΐ. »..377- 
18. Βδῖβκθ. 1)6 ρῃγαβὶ ᾿ρ8ᾶἃ Β0Ρ. 6. 37. 3- 
[εἰ καθ᾽ ἡδονήν τι δρᾷ. ΠΟΒΕΕΙ. ΒΌΓΕΙΥ 
ΠΘΙΓΠΘΥ οἵ {Π|656 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΒ 18 Δ ΠῚ]5510]6. 
Φἀ00 08, ἂἃ8. φποίθα Ὀγ ῬΟΡΡΟ, γτϑίθυβ ἴὸ 
Τιγβῖαβ, Ασθοραρ. Ρ. 276. περὶ ὧν ἀπο- 
κρυπτόμεθα μηδένα εἰδέναι. 

14. τὸ μὲν προσταλαιπωρεῖν---πρόθυμος 
ἣν) Εον οὔποθ θχαιηρ]θβ οἵ {Π18. π86 οὗ 
{πὸ αὐίϊοϊο νὰ τπ6 ᾿ππηϊν πηοοᾶ, 
γΠογο {πὸ δἰτηρ]ο ᾿μΠηἸον 6 τηϊρ δ 5θθιη 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 

ἈΑΤΗΈΕΈΝΞ, Α.6. 430. ΟἸνΙΡ. 87. 8. 

» Ν ᾿ 5 Μ,΄ ΄ Ν ϑίτῸΝ ἰδίας » ΄σ 

οὐδεὶς πρόθυμος ἦν, ἀδηλον νομίζων εἰ πρὶν ἐπ᾿ αὐτὸ ἐλθεῖν 

ἘΠ Ὁ. 4: 901 

΄ Ἂ δ “ ΝΥ ΄ Ν 

διαφθαρήσεται: ὁ τι δὲ ἤδη τε ἡδὺ καὶ πανταχόθεν τὸ ἐς 
Ν ’ὔ ΄ Ν ΄ 

αὐτὸ κερδαλέον, τοῦτο καὶ καλὸν καὶ χρήσιμον κατέστη. 

θεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μὲν ὅ 
“2 ἢ ᾽ «ς ἕ Ν 4 Ἂς Χ 3 ΄ ΖΖ, δἰ σν » 

ΕΓ μοντες εν ομοιῳ και σέβειν και μὴ εκ τοὺῦυ παντὰας ορᾷν εν 

5 3 Υ “ ιν « Ἅ » ΩΝ 3 7υ 

ἴσῳ ἀπολλυμένους, τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδεὶς ἐλπίζων 
»)» “ , 4 Χ Δ δ Ψ ᾽ 

μέχρι τοῦ δίκην γενέσθαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντι- 
΄“ Χ Ν Χ 7 Ψ' “ 

δοῦναι, πολὺ δὲ μείζω τὴν ἤδη κατεψηφισμένην σφῶν 
“ ὰἃὰ ω Ν 53 “- , 

ἐπικρεμασθῆναι, ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν εἰκὸς εἶναι τοῦ βίου τι 
5 ΄σ΄ 

τοαπολαῦσαι. 

15 

Ν 4 ΄ 

ΤΙΝ. Τοιούτῳ μὲν πάθει οἱ ᾿Αθηναῖοι περιπεσόντες 
» . » 4 4 ’ Ν “ 2 

ἐπιέζοντο, ἀνθρώπων τε ἔνδον θνησκόντων καὶ γῆς ἔξω 
ὙΠῸ Ραριιθ σϑηϊπαραᾶ 

Ξ Ἀ σ΄ ΄- - φυγν ᾽ ΄ 

ἐν δὲ τῷ κακῷ, οἷα εἰκὸς, ἀνεμνὴ- 2 
{π6 Αὐμοπίδηβ οἵ 8 ὃ 

᾽ 

δῃουμένης. 
Ν ΄ι ΄σ' 327 Ἅ « 

οἰ ρτομβιθον οἵ νἱθο σθῆησαν καὶ τοῦδε τοῦ ἔπους, φάσκοντες οἱ 
{6 τϑδᾶϊηρ παᾶ Ῥθθη , ΄ ΕἾ 
Βα τ πρεσβύτεροι πάλᾷι ἀδεσθαι, 

186 ἰδ τγὰβ λοιμὸς οΥ ἥξει Δωριακὸς πόλεμος, καὶ λοιμὸς ἅμ᾽ αὐτῷ. 
λιμός : θυΐ ΠΟΥ ΟνΟΙΥ 5» 7 ᾿ : » ἈΠ ΄ ᾿ Ν ᾿ 
σμο ἀροδοα τὰ νος Ἐγένετο μὲν οὖν ἐρις τοῖς ἀνθρώποις μὴ λοιμον 3 

᾿ὕ 35 “σι »γ) « ἂς ΄ ΄-“ » ᾿ 

οἵ λοιμός. πιὸ ὠνομάσθαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἀλλὰ 

ἔλθη ἘΞΉ.Ν.Ο.. 2. ἤδη Α.ΟΙ.Ε.ΒΗ.6.Ν.6.}. Ηδδοκ. 
ἥδη Β. 6. οἱ εοίεγϊ ἤδει. καὶ] οπῃ. Ο.6.1,..0.Ρ. τὸ] τε 

2. αὐτὸ Α.Β.0.Ε..Ε.α.Η.1.ΚΠ..Ν.Ο.Ρ.«.4.6. Ηδδοῖς. 
Ῥορρο. ὅοε]1. ΒεΕΙκΚ. να]σὸ αὐτόν. καὶ ρΡοϑβί τοῦτο οἴη. ().6.1,..0.".6. 4. τὸν 
μὲν Ἐ.. 5. ἐν ἴσῳ ὁρᾷν. ἡ. τὴν τιμωρίαν βιοὺς ἂν (.1,.0... οὖ ΟΠ1580 
ἁυίσα]ο α.. οἵ, χὰὶ βίου Παῦογα αἸοϊξαι, 6. 11. μέντοι ὦ. 12. γῆς] τῆς Ο. 
18. δὲ οἵη. Ε. τό. δωρικὸς Κ.Ρ.Θ..6. 18. ἐν τῷ ἔπει] οπι. α.1,.0. ἐν τῷ ἔπειτα 
Α.Β. ἔπει, ΟἸ15815 ἐν τῷ, 6. 

1. αὐτῷ Τα. 
Ῥορρο. (ἀο6}]. ΒΕΚΚ. 
σα. Κ..Ν.0.Ρ.6. τε τὸ (. 

ΤΠΟΓΘ παΐαγαὶ, 566 Μαῃϊεθ, ατ. αν. δ. 
542. 008. 2. Ψε1[, 67ο. προσταλαιπωρεῖν 
τῷ. καλῷ 15 “1Ὸ Ἔπά γα [01] Δ Πα ΒΟΥΤΟΥΡ 
“ ]Ὴ Ὑνγ ΑΙ ΠΠΠρ' ΠΡΟΙ, ΟΥ ἀθνού!ηρ ΟΠΘβ 0, 
“ ἀαΐγ.᾽ Τὴ [Π6 ποχί Πὴ6 [Π8 ννογὰβ πρὶν 
ἐπ᾿ αὐτὸ ἐλθεῖν ἀγα τηθαῃΐ ἴο αἰ ρΙ5ῃ 
1Π6 Ραγβαὶῦ οἵ νἱτίπιο ἔτότη [Π6 αἰαὶ πηθης 
οὗ 1. ΑἸ Ἰοηρ' οοΓ86 οὗ νἱσίποιιβ ΠΑΡ Γ5 
γγὰ8 ΠΘΟΘββαΤΥ, ὈΘίοσο τὸ καλὸν σου] θ᾽ 6 
ΔΟΘΕΪΓΘα : {Παΐ 15, Ὀοίογθ ἃ τηδη σομ]α 
Ἰονθ σοοάμπθεβ [ῸΓ 1ΐ8. οὐ 866, δηῆ 
ΘΟυ]α ἀρργθοϊαΐθ 18 Ἰῃὐτϊηϑὶς θθαπίυ δηα 
ΘΧΟΘΙ]ΊΘηοθ. [{ τνὰβ θαγϑα {πῃ {πᾶ (Π6 

ΡΙαστιθ ννοι]α οαὖ 5Βῃοσί {Π6Ὶ} νἱγίποιιϑ 
Θἤογίβ, Ὀθέογθ ποὺ Ππαα γαῖ αἰζαϊπθα ἴὸ 
[Π6 [1}1] Παθιῦ οἵ νἱτίμθ. Τὸ ἐς αὐτὸ 
κερδαλέον : “ΝΥ Ιαΐ Βεγνθα {π6 Ἂπαᾶβ οἵ 
““ ἢ15. Ρ]θάβιγθ, ννηδῦ τη]ηϊβίογθα ἴοὸ 11.᾽ 
Ἔς αὐτὸ 15 ἐς τὸ ἡδύ. Βυΐ Ῥορρο «πὴ 
ΑΠΠΟΥ ἴαἸκα {Π6 ἀγ]616. ἢ ἐς αὐτὸ ποί 
ψΊ κερδαλέον. τὸ ἐς αὐτό, 501]. τὸ ἡδύ, 
““ 80 [ΔΓ ἃ5. Ῥ]ΘΆΒΈΓΒ νγὰβ σΟΠΟου θα. 

4. τὸ μὲν κρίνοντες κ. τ. λ.] Τὸ μὲν 
ΠΟΙ να]ϑΐ ραγέϊηι, 564 μΡοπαεΐ 6 σεβεῖν οἱ 
τ ἰου αγ δαὶ τὸ θεῖον το ᾿ποβῦ Ἰη θεῶν 
φόβος. ῬοΡΡο. Ρτοίδβροπι. ἰ. Ρ. 112. 
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ΑΤΉΕΝΒ. Α. Ο. 430. ΟἸνπῖρ. 87. 8, 
Ν Εν, Ἂ Ἂν “-“ 4 Ξ 

Ρίαρτιο ματᾶϊν ἐουιομοὰ Ἃ μον, ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως 
ῬΘΙΟΡοΠΠθβιιβ αὐ 8]], ᾿ ΤΣ ᾿ ᾿ Ξλ τ Ἂ 

θὰΐ οοπῆποα ἰἰβοι ἐὸ λοιμὸν εἰρῆσθαι" οι γὰρ ἄνθρωποι προς ἃ 

Αἰέϊοα δηᾶ ἴο νμαΐονο. "7 Χ ΄ » - Ὰ ΄ 5 ΄ 
εἐπάσχον Τὴν μνημὴν ἐποιουντο. ἣν δέ γε οιμαι ΟἶΠΟΥ ΡΙΆΘΟ5 ὙγῸ ΓΘ Ππιοβὺ 

Η δ᾽ ͵ ͵ὔ ον ΡΞ 

ἘΠΙΘΙΟΥ ΒΒΟΣΙΕῦ: ποτε ἄλλος πόλεμος καταλάβῃ Δωρικὸς τοῦδε 
Ψ ν κ᾿ , Χ ᾿ Χ ΚΕΝ “ 
ὕστερος καὶ ξυμβῇῃ γενέσθαι λιμὸν, κατὰ τὸ εἰκὸς οὕτως 8 
5 ἮΝ Ν ἊΝ ’ ΄. 

δᾷσονται. μνήμη δὲ ἐγένετο καὶ τοῦ Λακεδαιμονίων χρηστη- 
᾿ Δ ΄“ ’ “ 5 ΄ ΑΙ ΄ ς ἣν 

ρίου τοῖς εἰδόσιν, ὅτε ἐπερωτῶσιν αὐτοῖς τὸν θεὸν εἰ χρὴ 
΄ 5 ΄“ Χ ’ ΄- ᾿ , ΕΖ ἣν 

πολεμεῖν ἀνεῖλε κατὰ κράτος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ 
δὲν ἌΣ ΧΟ ΄ κ τ 3 π 

6 αὑτος ἐφὴ ξυλλήψεσθαι. περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ 
͵ὔ7 ἤ « - 3 ͵ Ἂ ΄σι 

γιγνόμενα ἤκαζον ὁμοῖα εἶναι. ἐσβεβληκοότων δὲ τῶν ΠΠελο- το 
Ψ Γὰ ΄ ΕΣ 3 ,ὔ ῃς ΕῚ δὶ 7 

ποννησίων ἡ νόσος ἤρξατο εὐθυς" καὶ ἐς μὲν [Πελοπόννησον 
» 3 ΄σ- ͵ἷ 3, " ΄- ᾿) Ν ᾽ὔ 

οὐκ ἐσῆλθεν, ὁ τι ἄξιον καὶ εἰπεῖν, ἐπενείματο δὲ ᾿Αθήνας 
᾿ ΄,ὕ ᾽, Ν ν ΄σ Ε ΄ ᾿ 

μὲν μάλιστα, ἐπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυαν- 
τιν Α Ἀ Ἀ Ν ( ͵ 

8 θρωπότατα. ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νόσον γενόμενα. 
ς Ἂ ͵ ΕῚ Ἂν 27 Ἀ ,ὔ 

1,0. Οἱὲ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ ἔτεμον τὸ πεδίον, τῷ 
Ξ » 9 κ ΄ πὶ , ΄ ΄ὔ 

παρῆλθον ἐς τὴν ἸΙάραλον γῆν καλουμένην μέχρι Λαυρίου 

1. ἐπὶ] ὑπὸ ρ΄. εἰκότως] οπη. «.ἢ. 2. οἱ μὲν γὰρ ἴ,. 4. πόλεμός ποτε 
ἄλλος Καὶ. καταλάβοι ἴ. δωριακὸς (1. 5. ὕστερον Ῥ. 9. οὖν} ΟΠΊ. Κ΄. 
1Ο. ἤκαζον Ο. ῬΡορρο. (0611. ΒΕκκ. Α.Β.Ε. ΕΚ. οἱ να]ρὸ εἴκαζον. εἶναι ὅμοια 6. 
ΤΌΣ ἄξιον καὶ Α.Β.0.Ε. Ε. Η.ΚΟΝ. Ὁ... «.6.5.}..1. Ηδδοῖς. Ῥορρο. 6ο61]. Βεκκ. α. εἰ 
νΕ]ρῸ καὶ ἄξιον. 14. τὴν νόσον] πελοπόννησσον ἴὰ. γινόμενα (.6. 15. ἔτεμνον (, 
πεδίον) χωρίον (.Ὁ.}.1. τό. λαυρείου Α.Β.ο. λαυρίου ὄρους Υ. 

το. ἤκαζον] ΤΠΟΙΙρῚν ΟΪν οπο Μ. ἴῃ οἰπαρα {πΠῸ δχίσοτηβ ροϊηΐ, {π6 γῆν ]], 
{Π18. ῬΙδοθ σραᾶβ. ἤκαζον, γοῦ 1Ὁ 15 1πῸὼ οἵ Αὐῇοα ; εϊηρ' ΔΡΡ]16α θα μΆ}}Υ το [Π6 
Τοϑαηρ οἵ 811} 1Π6 θεοὶ ΜϑΝ. ἴῃ {π6 οοαβῦ Ἰοοκίηρ τονναγβ Επθοθα, ἃ8. ἴο 
ΟἴΠοῚ ραββᾶρθ ἴῃ Του ἀἸ465 ὑνῃθγα 1η6 ὑπαΐ ἸοοκκΊπρ' ἑοννασβ Ῥθ]οροηπθβδιιβ. [{ 
ψοτα οσοσιγβ, 1]. 092, 4. γῆ θγ8 [Π6 ργταπη-. 15 Βα] [0 ἢᾶνθ [ουπηθα ὁΠ6 οἵ {Π6 σΘ ΠΟΥ] 
ΤΗΔΙΓΙΔΠ5 [6]] τι8 {πα΄ [Π15 τνὰϑ {Π6 ῬΥΌΡΟΥ αἰν]βίοηβ οἵ Αὐἰτοα ἴῃ [Π|6 θαυ] θϑὺ {1168 : 
Αἰῦς ἴογσπη. ἕὅεβ γ τΉ0]0 6. Μάᾶρη. Ρ. πα {Ππ6 πάραλοι 16 τηθη ]οηθα ἃ5. 916 
τ66. ἴῃ ᾿Ατρείδῃσι. οἱ ᾿Αθηναῖοι τῆς εἰ οἵ 1π6 ραγίϊθβ ὁορροβθᾶ ἴῖὸ {Π6 Ἰαπάθα 
διφθόγγου τὸ ἕν φωνῆεν τρέπουσιν, οἷον, ἃΥϊδίοοσγαον οἵ {Π|6 Ρ]αίη ἴῃ {Π6 οἷν} ο0Π- 
εἰκάζω, ἤκαζον. (θ5ῖ8 ψ ΒΟ οχιβίθα ἴθ {6 {τὴ6 οἵ 

12. ὅ τι ἄξιον καὶ εἰπεῖν] (Οοηρατο Ρ]βὶβίγαίϊιιβ. ὅθ ΗἩ υοαοίιβ ἱ. 59. 4. ΤῈ6 
ΙΝ. 48. ὅ τι καὶ ἀξιόλογον, νν]ο}) ἴῃ ἔθιτη πάραλος γηὰγ ὈΘ οοιαρατοα το {Π6 
ΡοΙϊηΐ οἵ βἰση! βοδί!οη 18 Ἔχ ον οααϊνα- [0α]ϊαη Εἰϊνίθγα : νυ ἈἸοἢ 15 ρΡΡ]]δα τὸ {π6 τ“ 
Ἰεηί. “]ὴ ΔἢΥ ἄθρτθο νου ἃ5 πηι ὕννο ΠΑΙΙῸΝ δ 105 οἵ {π6 (ἀθηοθϑο ἴουτὶς 
“ ἃ5 Βρϑαϊηρ οἵ; ννου τῇ δῦθη ἘΡΕΔΙΠΩΝ ἴΟΥΎ, ἴο {Π6 δαβύνναγ ἀπ ννοϑυνναγα οὗ ἡ 
“ο[, 8686 Κὔμπον᾽"Β αν. ΟΥ. δ. 728. μοῦ, οομβηρα Ἰυδίννθθη ὑπΠ6 στἱᾶρο οὗ 
61}, 7ύο. [6 Αρθῃῃῖποβ ἀπ ἴΠ6 Μραϊουγαπθδῃ. 

τό. τὴν Πάραλον γῆν καλουμένην] “5, “Εἰνίοτα αἱ Πμοναηΐς,᾽ ἀηα “ Εἰνίογα αἱ 
88 ἈΡΡΘαΓΒ ἴτοπλ {π6 ἀθβουρίϊοη, ἴη- “Ροπροηίρ. 



ΞΡ ΘΗΝ ΒΥ {ΠῚ εκ; κό. 9209 

ΑΤΤΙΟΑ. ΟΟΑΞΤΘ ΟΕ ΡΕΠΟΡΟΝΝΈΒΤΙΙΚ. Α. Ὁ. 430. ΟἸνΙΡ. 87. 3. 

Ὁ Ν » ΄ ΄ὕ ΄ » Β ͵, 
ΤΙ Ῥεϊοροπποιίαυς Οὗ Τὰ ἀργύρεια μέταλλα ἐστιν ᾿Αθηναίοις. 
Τάναρα {πῃ6 οι ἢ Ν “ Ν ΕΣ ΄, Ὁ ἣν Π Χχ 
πίη, φραὶ οι καὶ πρῶτον μέν ἐτεμὸον ταύτην ἢ πρὸς [[ελο- 2 
ἐἴοδ. ΄ ἘΞ σκ 5, Ν Χ Ν 2 ΄ 

᾿- ποννῆσον ὁρᾷ, ἔπειτα δὲ τὴν πρὸς Εὐβοιάν τε 
Ἀγ Ἷ᾽ “ δ Ν ᾺἊ Ν 

καὶ ᾿Ανδρον τετραμμένην. ἹἸ]ερικλῆς. δὲ στρατηγὸς ὧν καὶ 3 
͵ Ὗ ᾿ -- ᾿ὅ 5 7, ΝΜ, 9. , Χ ΠΑ ΠΝ 

5τότε περὶ μὲν τοῦ μὴ ἐπεξιέναι τοὺς ᾿Αθηναίους τὴν αὐτὴν 
᾽7ὔ 53 {2 Ν » “ ͵ὔ » ΚΣ, Ε 

γνώμην εἶχεν ὥσπερ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐσβολῃ" 10]. ἐτι 
᾿ 5 ἴω » “ , ΒΩ Ν 5 ἊΝ 

ἜΤ τὰν ΟὟ αὐτῶν» ἐν τῷ “πεδίον ὀντῶν, πρὶν" ἐφ᾿ Τὴν 
- - . [ὰ ΄“ ᾽ ΄σ Ἔ ἣν ΄σ΄ ᾽ ᾿ς 

Ὠἴατϑ Ἀβαῖι τοία αι παραλίαν γὴν ἐλθεῖν, εκατὸν νεῶν ἐπίπλουν 
Ὀν βοπαϊηρ ᾧ ἢθοΐ ἰὸ 

΄. 7 ᾿ Ν » Ἃ 

ΠαταβΒ ἐπ οοαδίβ οἵ 7) ΠΞελοποννῆσῷῳ παρεσκευαζξετο, Και ἐπειδὴ 

ῬΡΘΙΟΡΟΠΠΕΒΙΙ5. Ἐπ την 5 Γλο ἐ 5 ᾿ 5. οἷν κ ΡΝ 
ἑτοῖμα ἣν, ἀνήγετο. ἦγε δ' ἐπὶ τῶν νεῶν 2 

ε ΄ὔ ᾽ , δ: Ζ ΝΠ ε Ἅ " 

ὁπλίτας Αθηναίων τετρακισχιλίους, καὶ ἱππέας τριακοσίους 
Ν . “-“ ων ΄ ΄“΄ ΄σ ΄ 

ἐν ναυσὶν ἱππαγωγοῖς πρῶτον τότε ἐκ τῶν παλαιῶν νεῶν 
΄, “ Ἁ “ , 

ποιηθείσαις" ξυνεστρατεύοντο δὲ καὶ Χῖοι καὶ Λέσβιοι πεν- 
,ὔ ᾿ ͵ “ Ἔ Ἀ 5 , « Ἀ “ 5 7 

τήκοντα ναυσίν. ὃτε δὲ ἀνήγετο ἡ στρατιὰ αὕτη Αθηναίων, 3 
΄ “ [ον Ω “ Ὑ,΄ » “-“ 

τῷ Πελοποννησίους κατέλιπον τῆς Αττικῆς ὀντας ἐν τῇ παρα- 
“ » ἃ » 3 ἤ ἴω ͵ ,, 

λίᾳ. ἀφικόμενοι δὲ ἐς ᾿Επίδαυρον τῆς [Πελοποννήσου ἔτεμον 4 
“ ΄- Ν Ν Ν Ν Χ ᾿ ΄ » 

τῆς γῆς τὴν πολλὴν, καὶ πρὸς τὴν πόλιν προσβαλοντες ἐς 
᾽ . 3 ιν εἰ ἐς ᾽ ΄ ΄, ΄, 
ἐλπίδα μὲν ἦλθον τοῦ ἐλεῖν, οὐ μέντοι προεχώωρησέ γε. 

᾽ ΄ ΝΑ 5 “ ΄, , 
ἀναγαγόμενοι δὲ ἐκ τῆς ᾿Επιδαύρου ἔτεμον τήν τε Τροιζηνίδα 5 

΄-“ Ν ,ὔ ον 5) ΑΝ ΄’ὔ 

2ςογῆν καὶ τὴν ᾿Αλιάδα καὶ τὴν ἙἙμιονίδα: ἔστι δὲ πάντα 
“ » ΄ “πὶ “4 2΄ Ν ον 

ταῦτα ἐπιθαλασσια τῆς Πελοποννήσου. ἄραντες δὲ ἀπ᾽ ὁ 
ἈΝ ΣΕΥΝ » , ᾽ Χ “ “- 5 

αὐτῶν ἀφίκοντο ἐς Ι]ρασιὰς τῆς Λακωνικῆς πόλισμα ἐπι- 
͵ὔ νΝ ΄. “- ΕΥΣ Ν 5 Ν ἮΝ 7 

θαλασσιον, καὶ τῆς τε γῆς ἐτεμὸν καὶ αὐτὸ τὸ πόλισμα 
ΘΝ κ᾿ ὩΝ » ΄ “ ἈΝ , Ε 

εἷλον καὶ ἐπόρθησαν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπ᾽ οἰκου] 

Ι. ὄρους οὗ ἴ. ὄρος οὗ ἃ.1. ἀργύρια Ο.Ἐ.6..Ν.4.6.6.1. 2. ηἶ Β.Ο.Ο.-. 
(0611. Ποῦτεοιιβ, ΒΕΚΚ. ἣν Ρ. Δ.Ἐ.ΕΝ οὐ νὰ]ρὸ ἢ. 2. τήν τε πρὸς Β. 4. δὲ] 
τε. καὶ] τῶν ἀθηναίων ΝΟΙ͂Ν. 5. μὴ] οηι. Κα ρ.ἢ. ἐξιέναι ο. 8, παρα- 
λίαν] περαίαν Ῥ.ς.[. γῆν] οἵα. (.1. ἐπίπλουν ἐν τῇ σ. 11. τετρακισχι- 
λίων Ῥ. 12. τότε πρῶτον σ΄. νεῶν) οἵη. Ὁ). οὖ ΘΟΥΤ. α. 18. Χεῖοι ο. 

14. δὴ 56. 1ρ. ἐν τῇ] οἴη. 6. 17. ἐσβαλόντες Ν.ΟΨ. προσβάλλοντες ὁ. 18. μὲν] 
ππ 70..Ὁ: 10. ἀναγόμενοι (..1,..0.Ρ ἔν. 20. καὶ ἁλιάδα (.6. τὴν 
Ἕρμ.] τὴν οπι. (.6. ἑρμηονίδα ἃ.4. πάντα] οἵη. ἃ.1,..0.ὈΡ. ροξβῦ ταῦτα Ροππηΐ 
.. 22. ἀφίκοντες 1. 

9. ἐπειδὴ ἑτοῖμα ἢν] ““ΥΏΘΗ ἐλίηγα νοτο τοαᾶγ." Οομαρ. 11. ο8, 2. 



404 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΑὙΤΙΟΑ, ῬΡΟΤΙΌΖΒΑ. Α. 6. 430. ΟἸνΙρΡ. 87. 3. 

ἣν» 5» 

8 ἀνεχώρησαν. τοὺς δὲ Πελοποννησίους οὐκέτι κατέλαβον ἐν 
π᾿ “2 3 ΣΙ ΄ : 

τῇ Αττικῇ οντας ἀλλ᾽ ἀνακεχωρηκοτας. 
ο Χ ο , 3, ΧΆ 

ΠΥῚΤῚ. Ὅσον δὲ χρόνον οἵ τε Πελοποννήσιοι ἦσαν ἐν τῇ 
Ῥ ἘΠ κ , τῷ ἘΝῚ »ς 5 ’ὔ΄ δι. “ ΄ 

γῇ τῇ Αθηναίων καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐστράτευον ἐπὶ τῶν νεῶν, 

ΤὴΠΘ ῬΟΙΪΟΡΟΠΠ βίη 5 

ονδοιαΐίθ Αἰἰΐοα 6 . 

Βαν]ηρ ΓΘ Πα ἰ Π6α ΤΟΥΥ 

δ ν5 ἴῃ ἴὖ : {Π6 Ἰοπδοϑβὺ 

Ῥουοα οὗ δὴν οἵ {Π6Ὶν 

᾿πνα βίο {πγουρηοιῦ 

1Π6 γγὰγ. 

« ΄ Ψ “ “ Ἂ 5 ΄ 

ἢ νόσος ἐν τε τῇ στρατιᾷ τοὺς Αθηναίους 5 
“᾽ ν » “ ͵ “ ᾿ς Ὡς: ΨΩ χ 

εφθειρε καὶ ἐν τῇ πόλει, ὡστε καὶ ἐλέχθη τοὺς 
ὔὕ ,ὔ Χ “ 

Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νόσημα, ὡς 
» “ “-“ » , σ ω “- ΄ 

ἐπυνθάνοντο τῶν αὐτομόλων ὅτι ἐν τῇ πόλει 
5, Ν [ “ ᾽ ΄ “ » 

εἴη καὶ θάπτοντας ἅμα ῃσθᾷνοντο, θᾶσσον ἐκ 

«τῆς γῆς ἐξελθεῖν. τῇ δὲ ἐσβολῇ ταύτῃ πλεῖστόν τε χρόνον το 
Ε Ἄ “ ΄σ ΒΩ « ’ὔ δὴ 4 

ἔμειναν καὶ τὴν γῆν πᾶσαν ἐτεμον᾽ ἡμέρας γὰρ τεσσαρά- 
Ὰ 5 ΄ ΄- οὐ Ὶ σ΄ 5 ,ὔ 

κοντα μάλιστα ἐν τῇ γῆ τῇ ᾿Αττικῇ ἐγένοντο. 
΄- ΟἹ -“ « ͵ 

111. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους “Αγνων ὁ Νικίου καὶ ἸΚλεό- 

πομπος ὁ Κλεινίου ξυστράτηγοι ὄντες Περικλέους, λαβόντες 

ΞΟΙΩΠΘ ΤΟΙ ΠΓΟΥΟΟΠΊΘΗ 8 

Βοῃῦ ἤῸπη ΑἸΠΘΠΒ ἴο 

16 ΔΙΙΩΥ ΒεβΙθρΊΠΡ' 

Ῥοίαςρα 

ῬΙάσιιθ ὙΥ] 1} Π 61}, Δ Πα 

ΟΔΙΤΥ {8 

ΑΙΓΟΥ Ἰοβῖὶηρ ἃ βτθδῦ 

2 ΤΠ ΠΥ ΤΠΘῚ 816 ΟὈ]ΠΡοα 

ἴο Γοία Γ ΠΟΠΊΘ. 

Ν κῷ ΄- ͵ Ψ' 

τὴν στρατιὰν ἧπερ ἐκεῖνος ἐχρήσατο, ἐστρά- 15 
΄, ,ὕ Χ ᾽ 

τευσαν εὐθὺς ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης 
, 

καὶ Ποτίδαιαν ἔτι πολιορκουμένην, ἀφικόμενοι 
Ἀ ,, ΄σ Ἅ. ᾿Α Ν 

δὲ μηχανὰς τε τῇ ἱἰ[οτιδαίᾳ προσέφερον καὶ 
Ν Γ ᾽ -“ « ΄σ 5 [4 ᾿Ν 

παντὶ τρόπῳ ἐπειρῶντο ἑλεῖν. προὐχώρει δὲ 
ΠΝ Οὗ τὶ ", ἵν Ὁ {τ “ ’ "“ 9) 

αὑτοῖς οὔτε ἡ αἵρεσις τῆς πόλεως οὔτε τάλλα2ο 
΄- “ » » ’ ς » » “-“ Ν 

της παρασκευὴς ἀξίως" εἐπιγενομενὴ γὰρ ἡ νόσος ἐνταῦθα δὴ 
΄ ἄς ἢ Ἂς ᾽ ,ὔ ΄ Ἂ : ᾿ “ 

πάνυ ἐπίεσε τοὺς ᾿Αθηναίους, φθείρουσα τὴν στρατιᾶν, ὦστε 

1. ἀνεχώρουν ἃ.1. 
ΕΒ Ή ἸΚΟΝ. ς.α.ἢρ.ἢ.1. ΡΟρΡρΡο. 
ο.4.ἢ.6..... Ῥορρο. (0611. 6Κικ. τῇ τῶν ἀθ. 1. Ἀ.. οὔ σοίουϊ τῶν ἀθ. 
9. καὶ θάπτοντας]) καθάπτοντας ἃ... 
11. ἔμειναν Ἀ.Β.α.». ἐνέμειναν Ὁ... Ἐ, 
[4. ξυνστράτηγοι ().Κ.ο. 

18. τε] οπι. ἃ. 
22. πάνυ οτη. 1, 

οπ. (. 
γὰρ] δὲ 1. 

4. δὲ] τε Κις... δέτε Δ.Β.Η.».Ἡ. οἱ Πελοπ. Δ.Β. 
ἦσαν οτη. ἢ. 4. τῇ ἀθ. Β5ΙΟΙΕΕΟ.Η.Κ. 

6. ἐπίχθη Ῥ. 
ἐκ] οτὰ. 1..0.}. 

ἅπασαν Α). 13. λεόπομπος (6. 
τύ. τοὺς ἐν τῇ θράκῃ α.1,..0. τῆς ἐπιθρακης 6. Τῇ. ἔτι 

19. προυχ. ΒεΚὶς. 20. ἄλλα 6. 21. ἀξίου ΒΟΥ. 

θᾶττον (.1,..0.".6. 

9. θάπτοντας ἅμα ἠσθάνοντο] 1 τιηοτ- 
βίαπα {185 οἵ ἴΠ6 ἤαπηθ ἀηα βπιοϊκο οἵ 
{Π|6 ΠιΠΘΙᾺ] Ρ1168.; [ῸΥ θάπτειν 15 ΔρΡΡ]ϊοα 
ΘΘΏΘΓΑΙΠΥ ἴο ΔΠΥ͂ ΤΠΔΠΠΘΥ ΟὗὨἨ ΡΘΥΓΟΥΤ ΪΠρ' 
[Π6 Ἰαβύ τἱῦθβ, νυν ῖΠο ὈΥ ἸΠΙΟΥ θη ΟΥ̓ 
Ὀγ Βαυγπίηρ. ἥἶθε Ηϑγοῦοί. Υ'.. 8, 1. ἔπειτα 
δὲ θάπτουσι, κατακαύσαντες ἢ ἄλλως γῇ 
κρύψαντες. Οπ ΨΠΙΟἢ ΝΥ Θββο!ηρσ οὔ- 

ΒΘΙΨΘΒ, “στα βθροὶ πιηΐ, θάπτουσι πυρὶ, 
“πη ΖΕ] Δη. ἀ6 Ναίαν. Απϊτηα]. Χ. 22. 
Οοιηραγα {π6 πδ6 οἵ {Π6 τνοτὰ θηκὴ ἴῃ 
ΟἿ. 5; Ε- 

13. ἽΛγνων] ᾿Αθηναίους δεδαπανηκότας 
εἰς τὴν πολιορκίαν αἷῦ Π)1οάοτιβ, Ρ. 510... 
πλείω τῶν χιλίων ταλάντων. ν. ᾿ΝΟΒΙΓΙΗη, 
11. ΒΑ. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. ς7--ὅο. φβδ 
ΡΟΤΙΏΖΑ. ΑΤΉΕΝΞ. Α.6. 430. ΟἸντΡ. 87. 3. 

Ν Χ Ἅ ΄ “ “ » , Ἀῖς ον 

καὶ τοὺς προτέρους στρατιώτας νοσῆσαι τῶν Αθηναίων ἀπὸ 
΄ Ἂν “ ΄- ΄ Χ ΄ ΄ὔ [ὦ ͵7ὔ 

τῆς ξὺν Αγνωνι στρατιᾶς, ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ὑγιαίνοντας. 
" Ν Ν σεῖς ΄ Ν , 3. "ὦ, 5 Χ 

Φορμίων δὲ καὶ οἱ ἑξακόσιοι καὶ χίλιοι οὐκέτι ἦσαν περὶ 3 
΄ ε ᾿ ιν ἐον “ ὡς ΕΣ Ψ » 

Χαλκιδέας. ὁ μεν οὖν Αγνων ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησεν ἐς 4 
Χ ΕῚ ΄ » Χ , «ς ΄σ , Ἁ ε 

5τας Αθηνας, ἀπὸ τετρακισχιλίων ὁπλιτῶν χιλίους καὶ πεν- 
, ΄σ ’ὔ ’ὔ ΄, ’ 

τηκονταὰ τῇ νόσῳ ἀπολέσας ἐν τεσσαράκοντα μάλιστα 
«ς , [ ἈΝ , “΄“ ν ’ὔ , 

ἡμέραις" οἱ δὲ πρότεροι στρατιῶται κατὰ χώραν μένοντες 
5 Ψ, Ν ΄ 

ἐπολιόρκουν τὴν Ποτίδαιαν. 
Ν ᾿ Χ ἡ » ΝΥ ΄σ ᾽ 

11Χ. Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων 
δι υῦϑὶ ω « “ “ 3 “ 5 ΄ὔ ἊΝ ,ὔ Ν « 

το οἱ ᾿Αθηναῖοι, ὡς ἢ τε γῆ αὐτῶν ἐτέτμητο τὸ δεύτερον καὶ ἡ 
΄ μὰ Ψ “ ἣν « Ἂ ἊΝ ἴ. 

Τπ6 Αἰποηΐδη ροορο ΨΟσῸς ΕΠΈΚΕΙΤΟ ἀμαὰ Καὶ ὁ πόλεμος, Ἠἠλλοίωντο 
1γτιαἰθα πα ἀοργοββθα Ἂ 7 Νν ὮΝ ΝΝ ᾿Ῥ » ὁ 

τας γνώμας, καὶ τὸν μέν [Περικλέα ἐν αἰτίᾳ Ὁν {Ποῖν 5 ἢ αἴ ηΡ5, αὐ- 
. ΞΕ 5 «ε ͵7 ΄ ΄ 

ἐοταρ ἴα γαῖῃ ἕο οὐ. εἶχον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν καὶ δὶ 
ταΐη βῬϑᾶδθ ᾿Π-ὍΠ 1,866- ΑἸ ΤΆ ᾿ ᾿ 

, ἀώπιοη, ἃπα 818 νἷο- ΕΚΈΕΓΨΟΨ Ταῖς ξυμφοραῖς περιίπεέπττωκοτές, στρος 

θη ἴπ {ποῖτγ οαζοῦ 68 

δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ὥρμηντο ξυγχωρεῖν. 15 ἀραϊηϑῦ ῬοῖΟ]65. Ηθ 

.]}]ς ςοι " Ν ΄’ Ἁ Ἂ « Ε Χ 

ΟΑ]]8 ἈΠ ΘΑδΟΠΟΙΥ οἱ καὶ πρέσβεις τινᾶς πέμψαντες ὡς αὐτοὺς 2 
1Π6 ΡΘΟρΡΙθ, μπᾶ δᾶ- Σ ρα ᾿ 

ἄγθβθεβ ἔπὸπὶ ἴῃ ἃ αττράκτοι ἐγένοντο. πανταχόθεν ΤΕ ΤΊ γνωμῇ 8 
ΒΡΘΘΟΠ ΟΔ]ο]αἰθα αὖ 5, τ: Ξι ; Ἐς μῇ Ἢ 

Ὁπ08 ἴο Ξοοίμε ἀπ ἰο ΟἼΤΓΟΡΟΙ καθεστῶτες ενεκειντο Τῷ ΠΕρικλεῖ. 04 

ΘΠΘΟΙΓΩ 56 {Π6Π}. ὃ Ἀν τ ἐν ᾽ ν ἣν Χ ΄ ͵, 
ε ορῶν αὑτοὺς πρὸς τὰ παροντὰ χαλεπαί- 

κ ΄,΄ “- “ ἍΝ 2 ΄ 

βογοντας καὶ πάντα ποιοῦντας ἅπερ αὐτὸς ἠλπιζε, ξύλλογον 
7 Ε ΠῚ 3 ΄ » 7, “ ᾿ Ἀ 

ποιῆσας (ἔτι δ᾽ ἐστρατήγει) ἐβούλετο θαρσῦναί τε καὶ 
» Χ Ν ͵ “ ,ὔ ἊΝ Ἂς 5» ΄ 

ἀπαγαγὼν τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης πρὸς τὸ ἠπιώτερον 
[) ΄ ω Ν Δ’ Ὁ, Ἂ 

καὶ ἀδεέστερον καταστῆσαι. παρελθὼν δὲ ἔλεξε τοιάδε. 5 
ς Χ “ 5 “ « “ » 5» Χ 

Τ1Χ. “ΚΑΙ προσδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν ἐς ἐμε 
"κ Ε] ᾿ Ν Ν Ε 5 

25.“ γεγένηται (αἰσθάνομαι γὰρ τὰς αἰτίας), καὶ ἐκκλησίαν 

1. καὶ πρὸς τοὺς 1. νοῆσαι Ὁ. 2. σὸν ἘΞ ΉΡΚΚΟΝ ὉΠ". 4. καὶ] οτη. Ρ. 
4. ἀνεχώρησε ταῖς ναυσὶν ἐς (.(.1,.0.}... 10. αὐτοῦ ο. 12. μὲν] οτη. )10- 
ΠΥ 5118. 14. περιπεπτωκότας ἴ. τύ. πρέσβεις αὖ τινας α.1. ὡς] πρὸς 
ΤΙοπγβῖτι8. 17. ἐγίνοντο (. δὲ Ο.Ὁ..«. 18. καθεστηκότες (.α.1.6. 
23. παρελθὼν δὲ Α.Β.ΟΙ.ΕΕΟ.ῊΗΚΟΙΝΟ.Ρ.Ο... 6.5.1. σαπὶ Ταβαηο. Ηδδοκ. 
Ῥορρο. (16]1]. ΒεΕκΚκ. νυΐρο καὶ παρελθών. 24. μοι οτῃ. Ε. ἐς] εὖ Κ. εἱ 
ΤΘΟΘΏΒ Εἰ. ΟΥΪΒΒΟ ῬΓΟΠΟΠΊΪΠΒ. ἐμὲ Α.Β.Ο.ΕΗ.Ν.Ο.ρ.ἢ. σατῃ ΠΊΟΉΥ5ΙΟ, Ρ. 922. 
Ηδδοκ. Ῥορρο. (ἀοβι]οσ. Βθκὶς. να]ρὸ με. 25. αἰσθόμενος 1,.0. ἐκκλη- 
σίας 1. 

ἡ. οἱ δὲ πρότεροι στρατιῶται] ΝΕΙηρ6 οἱ μετὰ ᾿Αρχεστράτου, 1. 57; 4. καὶ οἱ μετὰ 
Καλλίου, 1, 61, 1. οἴ Ββεηᾳ. ΠΑΛΟΚ. 
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ΓΑ 2 

ΒΡΒΕΟΗ ο “Τούτου ἐνεκα 
ῬΕΝΙΟΙΠΈΒ, 

(60---64.) 

ΠΕ ἀοίοπαβ 

ἙΘΠΘΙΆΠΥ [ὉΓ Ῥγϑίον- 

Βἰτη561Ὁ 

ΤῊ’ {Π6 Ἰηἰοτοϑὺ οὗ {Π6 

ΠΔΙΟΠ ἰο ἃ οΟμβίθσα-ὀ ςς 

ἀοη οἵ {π6 βιιῆθυϊ ποθ 

οἵ 1παϊνϊάϊια]5: ὅπ 

Ἀβϑϑυίβ ΠΒ ΟὟ νὩΓΊΟΙΙΒ 

ΟἸαῖπιβ. ἕο ποῖ οοπῆ- 

ἄθηοθ; ΠΟ Πρ Πδᾶ 

ἀοπ6 ποίμϊπρ᾽ ᾿πιβέ]ν ἰο 

Τοσίοι. 

ξυνήγαγον ὅπως ὑπομνήσω 
Ἂς ΄ "5 Ἂ ὧν “ Ἂ 

“ καὶ μέμψωμαι εἴ τι μὴ ὀρθῶς ἢ ἐμοὶ χαλε- 
ἐξ , Ἃ ω - Ε ον Χ 

παίνετε ἢ ταῖς ξυμφοραῖς εἴκετε. ἐγὼ γὰρ 
« « ΄ ΄ ᾽ ,, 3 4 

ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην 
5» “ Ν » 4 Ὁ ᾽ - “ 

ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας, ἢ καθ᾽ ἕκαστον τῶν 5 
-“ “-“ » '. Ἂ 

“ πολιτῶν εὐπραγοῦσαν ἀθρόαν δὲ σφαλλο- 
ςς ΄ὔ “ Ν Ν ΄ ϑν Ἂν 

μένην. καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ τὸ 
νν Ἄ “Ὁ Ἃ 

( καθ᾽ ἑαυτὸν διαφθειρομένης τῆς πατρίδος 
Ὁ ΄, “ Υ 

“ς οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ 
» ΄ ΄-“ « ᾿ς 3 ΄, 

“ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον διασώζεται. ὁπότε οὖν πόλις το 
Ν Ν 5 Ν ο ἐς Κὰ δ ἐν Ν. 

“ μὲν τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τε φέρειν, εἷς δὲ ἕκαστος τὰς 
ἜΤ ΞΣΝ 5. 7 κ » Χ ΄ Ἅ Π 31 τ κ Χ 

εΕΚεινὴς ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ Παντὰς ἀμῦυνειν αὐτΎΊ). και μὴ 

ἃ “- « -“ ΄“- ΄ 3 53 ͵ ΠῚ 

“Ὁ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε, ταῖς κατ᾽ οἶκον κακοπραγίαις ἐκπε- 
ςς , “ “- ον , 5 , θ Ν 3 , 

πληγμένοι τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀφίεσθε, καὶ ἐμέ τε 
Χ ᾽ὔὕ . “ ε “ ᾽ ἣν ἐν - Ψ 

“ τὸν παραινέσαντα πολεμεῖν καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς οἱ ξυνέγνωτε 
( δὲ τ Ἀν ,΄ , ᾽ ΝΥ ΄ 5 Ν ΕΣ , ΩΣ 

ι αἰτίας ἔχετε. καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ. ἀνδρὶ ὀργίζεσθε ος 
{ςς ᾽ Ν 3) “ 53 ΄σ 7 Ν ,7ὔ Ν 

οὐδενὸς οἴομαι ἥσσων εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ 
(ς 

2. μέμψωμαι Ἀ.Β.Ο.ἘΚα. μέμψομαι ἘΚ. ΒεκΚΚ. 
4. πλείω Α.Β. ΕΗ ΚΟΝΝ. α...}.1. οατῃ 1λοηγ5. Ηδδοῖ. Ρορρο. 

Ο. οἱ ςθίθυὶ πλέω. 
εἰ ταῖς Β.ἢ. 
(06}1. ΒεΕΚΚ. οπι. 6. 
12. ἐκείνης] ἰδίας ἃ. 
ἐφίεσθαι 6. ἀφίεσθαι Μ.ἃ..ρ. 

12. πραγίαις ᾿. 

«ς “ “ , ΄ Ν ’ ᾿ 4 

ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλοπολίὶς τε καὶ χρημάτων κρείσσων. 

εἴ τι] ὅτι θ.. 4. ἢ ταῖς] 

11. δὲ ὧν Ε᾿. 
14. ἐφίεσθε 1,.0.Ρ. 

ἢ. τὸ] οἵη. 
εὐπραγίαις (ἃ. 

ἐμέ τε τὸ ΑΙΒΙΕΕΉΗΚΟΝΝ.ς ἢ. Ηδδοῖς. 
Ῥορρο. οβὶον. Βθκκ. ΟἿ. δ οθίβυὶ ἐμὲ τόν. τος δ᾽ ΟΣ 17. οἴομαι ἥσσων 
Α.Β.ΕΉ.Κ ΟΝ .«.ἢρ.}..1.. αὐτὰ ]οηγβ. Ηδδοὶς. Ῥορρο. (0611. Βεκκ. ΟΕ... εἰ 
να]ρὸ ἥσσων οἴομαι. 

2. μέμψωμαι 1 πᾶνε ποτα νϑηϊαγοᾶ 
(0 αἰῆἤδθυ ἔγτοιηα εκ κοσ, πα μάνα τὸ- 
ταϊηθα μέμψωμαι 51} ἴῃ Π6 ἰοχί, ἃ8 
ΟΟἸΠΟΥ ΠὰΒ αἰβδὸ ἄοηθ ἴῃ Π15 βθοοπᾷ βαϊ- 
[οη. ΒΚ Ὶ Πἰτηβ6 1 τραᾶβ, 111). τορ. 
πορεύεσθαι διενοεῖτο---ὅπως μέμψηταί τε 
-Οὀ καὶ---ἀπολογήσηται, ἀπα 1ἢ {Π6 δουὶδί 
ΒΡ] ποῦν 18. τὶρῃῦ ἴῃ ὁπ οὗ ἴΠπ686 
ΟΆ568, 1 τατιδῦ ΒΌΧΟΙΥ 6. 80 ἴῃ {Π6 ΟἴΠΟΥ. 
ὙΥΠογονο ὅπως οἀη Ὀ6 ἴῃ ΔΠΥ͂ ἄρρτθθ 
ὈγουρὩῦ ἴο θθαγ {Ππ6 56η86 οἵ “Πονν᾽ ἃ8 
αἰοῦ ὁρᾷν, πράσσειν, σκοπεῖν, παρα- 
σκευάζεσθαι, ΟΥ ΔΠΥ 5|1Π11ὰΓ νουθ8, 1 

5ΒΠου 14 ᾿πβοῦὶ {Π6 Γαΐατο ᾿πα]οαίνο ἰη- 
βίθδ οὗ {Ππ6 δουϊδύ β] αποίϊν υυϊτποιῦς 
ΒΟΙΊΡ]6. θα πὸ ποῖβ οἡ 1. 82, 5. ὁρᾶτε 
ὅπως μὴ πράξομεν. ἸθὉ ἡννΏΘΓΘ [Π6 5686 
18. ΒΙΠΊΡΙΥ “ἴῃ ογδθν {παΐ,᾽" “ὙΠ ἃ 
“ἐ ψίονν 10,᾽ τὉῃ6 σοπαοιηηδίίοη οἵ {16 
δογιϑὺ ἴοστα Βῃοι ἃ θ6, 1 τὨϊηϊκ, το ἢ 
1655 ἀθοϊβῖνο. 

4. ἡγοῦμαι] Πιτις βρϑοίαὶ Η]ΘΓΟΟ]68 
ἀρὰ διοθώιμ, Ρ. 220. 20. ΝΥ ΑΒ85. 

9. κακοῦ ιχαν γύην Ῥο]αχ, 11]. 
00. Κακοτυχὴς ἰδυχιρια65. ΔΥΑΒ55. 
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«“ Ἀ (ἷ ΄Ν Χ χω ΄ 5 Ε ΩΝ ᾽ Χ 

ὅ τε γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ 6 
, Υ ,ὔ ᾿ “-“ ᾿ “ 

ἐνεθυμήθη: ὅ τ᾽ ἔχων ἀμφότερα, τῇ δὲ πόλει δύσνους, οὐκ 
“ὉΟ) « ,ὔ Ε] ,ὔ ΄ ΠΣ (Ἃ νΝ ΄ 

ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φράζοι: προσόντος δὲ καὶ τοῦδε, 
, Χ ΄, κ 7 ᾿ 7, , ΥΩ Ἃ 

χρήμασι δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ενὸς ἂν 
“-“ “ ἥν Ν ,ὕ « γὰ “- δον 

πωλοῖτο. ὠστ᾽ εἰ μοι καὶ μέσως ἡγούμενοι μᾶλλον ετέρων ἢ 
΄“ τ Φ' ἈΝ σι ᾽ ΄, » “Δ , ΄ 

προσεῖναι αὑτὰ πολεμεῖν ἐπείσθητε, οὐκ ἂν εἰκότως νῦν 
(ς τοῦ γε ἀδικεῖν αἰτίαν φεροίμην. Τ1|Χ]. καὶ γὰρ οἷς μὲν 

ξ “ Ἁ 53 ᾿ ΄σ ἊΝ 

ΤῊΟΥ “ποι! πο ἅν αἱρεσις γεγένηται τάλλα εὐτυχοῦσι, πολλὴ 
{πον τ βο] αὐ 08 ἰὼ Ὁ ςς 5 Ὰ - ᾿ Ξ δ᾽ » “ 53 Ὰ 
πο πῆρε ἀνοία,. πολεμηφαι" ὑ εἰ ἀναγκαῖον ἣν ἢ 

5 Σ Ν ΄σ ’ὔ « ΄-“ ἋὋ 

εἴξαντας εὐθὺς τοῖς πέλας ὑπακοῦσαι ἢ 
οα ὃν [Π8 5Βοοῖκ οἵ βιὰ- Μ Ὲ Η ὃ τ 

θη ἀπᾶ υμοοκοῦ το; “ Κινδυνεύσαντας περιγενέσθαι, ὁ φυγὼν τον 
ΟΔΙΆ Πα : θὰ ἔουσού- ὡς ΄ - τὸ ΄ ͵ Ἀ 

κίνδυνον τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος. Καὶ2 
{ἰπρ {ΠῸ} ἀοπηρβίϊα 

δαβονῖηξα, τι τοπιοτα- (6 ἀγὼ) μὲν ὃ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι" 
ΠΡΩΠΕ, ΟἿΪΥ {Π|᾿| οΟἸδῖτη5 Ἵ ,ν " ᾿ " μ ὃ ἣ ξ' ἢ ἐν 

οἵ {μοῖρ οουιηίτν, {μὸν “ ὑμεῖς δὲ μεταβάλλετε, ἐπειδὴ ξυνέβη ὑμῖν 
5Ποι ἃ ἀο ποίῃϊηρ ἴο ἐς Ξ κ 3 7 ΄ὔ δ 

φοιπρτοτοῖνο μὸν ἐῶ; Τεισθῆναι μὲν ἀκεραίοις μεταμέλειν δὲ κα- 
Ἷ Ψ ( ΄- « 

νυ, ς κουμένοις, καὶ τὸν ἐμὸν λόγον ἐν τῷ ὑμετέρῳ 

ς ἀσθενεῖ τῆς γνώμης μὴ ὀρθὸν φαίνεσθαι, διότι τὸ μὲν ρ : μ 
“-“ , ΕΒ Ν 5, ΄ “ν᾿ δ , 

“ λυποῦν ἔχει ἤδη τὴν αἴσθησιν ἑκάστῳ, τῆς δὲ ὠφελίας 
ς ΒΕ Ε 2, « “ “ Ν “ Κ Ν 

ἄπεστιν ἐτι ἡ δηλωσις ἐγ ν καὶ "ΕΠ ΝΣ μεγαλτς, και: 

τ ταύτης ἐξ Πλιγοι, ἐμπεσούσης, ταιειμὴ ὑμῶν ἡ διάνοια 

δουλοῖ γὰρ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον 3 “ ἐγκαρτερεῖν ἃ ἔγνωτε. 

τις καὶ εἰ Α.Β. ἧ Ἐ.Ε.6.Η.Γ.ς.6.σ. Ηδαςοκ. Ρορρο. (0611. ΒΕκΚ. εἰ οἵη. Κὶ. 
ψα]ρῸ εἰ καὶ. 2. δὲ] οὁ1. 1. Εὰ τι] τὰ 4.1. τοῦδε] τοῦ Κα. 5. πολοῖτο Θ. 
ΕΠ σ. ἡ. τοῦ γε Α.Β.Ο. Ε. πα. Η.Κ.1,..0.ν. ο. 4.6.ρ5.}..1. Ηδδοῖς. Ῥορρο. 
(06]1. ΒΕΚΙΚ. νερὸ γε τοῦ. 9. ἢ οπι. ἃ. 12. κἀγὼ ἃ.1. 15. δὴ οτῆ- Ἐ- 
14. μεταβέβλησθε Ῥ. ΤΠ): ἀξιαβαλεῦν σ. 0: μεταμελεῖν Ε.. 10. ἔτι} 
ἤδη σ. ἅπασι] οἵη. (.(.1.6. 21. ἐγκρατεῖν Ο. τὸ ἀπροσδ. καὶ αἰφν. «.ἴ. 
τὸ αἰῴν. καὶ τὸ ἀπροσὃ. 1)1ἸΟΠΥ 5118. 

1. ὅ τε γὰρ γνοὺς κ. τ. λ.1] ΟΟἸΏΡΑΓΘ δέχεται μὴ τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν 

Αὐϊϑίοιθ, Ἀποίοστις, 1Π. 1, 2. τοῦ μὲν 
οὖν αὐτοὺς εἶναι πιστοὺς τοὺς λέγοντας, 
τρία ἐστὶ τὰ αἴτια ἔστι δὲ ταῦτα, φρό- 
νηῆσις, καὶ ἀρετὴ, καὶ εὔνοια. ἝἜ Ἐ Ἀ ἢ γὰρ 

δι ἀφροσύνην οὐκ ὀρθῶς δοξάζουσιν" ἢ 
δοξάζοντες ὀρθῶς διὰ μοχθηρίαν οὐ τὰ 
δοκοῦντα λέγουσιν" ἢ φρόνιμοι μὲν καὶ 
ἐπιεικεῖς εἰσὶν, ἀλλ᾽ οὐκ εὖνοι διόπερ ἐν- 

γιγνώσκοντας. (ΤΩ ρα 4150 ΧΘΠΟΡΒΟῊΗ ὃ 
ἋΘ ΕθραΡ. ΑὉΠΘΠΙ6Ώ5. [. ὃ. 7 
18. ἔχει ἤδη τὴν αἴσθησιν ΒΩ Οὐοτη- 

Ῥᾶτθ {Π ποΐβ ὁ οἢ. 41, 3. 
20. ταπεινὴ --- ἐγκαρτερεῖν] ΟὐὈΙΡαΓα 

ὀλίγαι ἀμύνειν, 1. ΟῚ Ἂς 84ηα Μαίηϊο, 
ατ. ατ. ὃ. 448. οὔβ. 6. 426]. 8ύ2. 
ΟὈ8. 2. 
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ς ΣΤ ἋΣ Ἵ ΡΞ ΄ ΄ ἜΤΙ καὶ ἀπροσδόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ ξυμβαῖνον 
( ἃ ε ΄ Ά, ΄ 327 » ΄ νΝ Ν ἂν ᾽ 

Ὁ υμιν προς τοις ἄλλοις οὐχ ἥκιστα καὶ κατὰ τὴν νοῦσον 
ςς “ σ δὲ , ΄ » “ ἈΝ ", 

γεγένηται. ὁμῶς δὲ πολιν μεγάλην οἰκοῦντας καὶ ἐν ἤθεσιν 
ςς » ’ » ΄σ ͵ Ν - δ ΄σ΄ ΄- 

ἀντιπάλοις αὐτῇ τεθραμμένους χρεὼν καὶ ξυμφοραῖς ταῖς 
ἐφ 5» , « , Χ Ν 5» 

“ μεγίσταις ἐθελειν ὑφίστασθαι καὶ τὴν ἀξίωσιν μὴ ἀφα-5 
΄ »᾽ ἰδ Ν « “΄ “ “ ε 

“ νίζειν (ἐν ἴσῳ γὰρ οἱ ἄνθρωποι δικαιοῦσι τῆς τε ὑπαρ- 
{ ΄, ΄ ᾽ “-“ “ 

“ χούσης δόξης αἰτιᾶσθαι ὅστις μαλακίᾳ ἐλλείπει καὶ τῆς 
ς Ἀ Ἂ: ΄“ ἈΝ » ΄ 

μὴ προσηκούσης μισεῖν τὸν θρασύτητι ὀρεγόμενον), ἀπαλ- 
τές ὦ δὲ Ν δὴ κα ἘΠ Ἐρϑν 7, » ΄ 
γήσαντας δὲ τὰ ἰδια τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀντιλαμβα- 

{ ΧΝ Χ ᾿Α Ν Ν Ἂν Χ 

“ νεσθαι. 10Χ1]]Π. τὸν δὲ πόνον τὸν κατὰ τὸν πόλεμον, μὴ το 
,ὔ 4 Ἂ 50.ῸΧΝ “ 

“ς γένηταί τε πολὺς καὶ οὐδὲν μᾶλλον περιγε- 
ὉΤΘ τηοϑύ ΘΠΟΟΙΙΓΆΡΊΠΡ. (ς 

ΤΠΟΙ͂Γ ῬΌΡΙ]1Ο Ῥτοβρθοίβ 

Γὰ θ ΓῚ Ἁὦ . ε ΄ ᾿ς ΩΣ ΄-“ 5 - 

ἘΠῚ Ἐυνετ ΚΠ Οὗ ἔπ νώμεσα, ἀρκειτῶ μὲν υμιν Και εκεινὰ ἐν οις 

Ξ πρτῷ ΒΩ ΄ Χ ϑ'΄-. ΣΦ » 5 σ 
βο8 5 {{ιοῖτε ; διὰ 59 (ς ΧᾺ λογε πολλάκις γε δὴ ἀπέδειξα οὐκ ὀρθῶς 

1055 οὗ {πρὶν 

δ ῃηᾶ 

ΤΠΊΘΤΘ 
ϑὴς Ἃς « ͵ , Γ ͵ 

Θοαπί τ Ποιιϑοα “ς αὐτὸν ὑποπτευόμενον, δηλώσω δὲ καὶ τόδε, 
{πῃ6 ταναρθ οὗ {πΠ6ῚΓ 

γὴν 
ςς “ ὃ ΄“ ἂψ » Ν 7 ᾿Ξ “ 

ὃ μοι δοκεῖτε οὔτ᾽ αὐτοὶ πώποτε ἐνθυμηθῆναι τ 
{Π6} βϑυΐοιιβ σϑρτοῖ, ςς 

Ἰαπβ τῶᾶβ ὈΠΎΟΓΙΠΥ͂ 

ὑπάρχον ὑμῖν μεγέθους πέρι ἐς τὴν ἀρχὴν, 
ΨιοίοΥΥ σου] ἀρὰ η- 

ςς να αν 5 ΄ ἂν 7 5. Ὁ ΄- 

ουζ έγω ΤΟΙ͂Σ τριν λογοις οὐδ αν νυν 

1. τῷ πλείστῳ Ε΄. συμβαῖνον ἴ. 2. ἡμῖν Α.-Β.Ο.Ε.Ο.Κ.1,.0.ς..6.}. 
Ῥορρο. 4. καὶ ξυμφορὰς τὰς μεγίστας Κα -(. καὶ τὰς ξυμφορὰς 1)]ΟΠΥ 1118. 
ἡ. εἴ τις Τι. ὅστις ἂν Τ)1οΠγ 5.5, 4] τηοχΧ ἐλλείπῃ. 9. δὲ χρεὼν τὰ α6. 11. τε] 
οΠ1. οὕ, 17. πρὶν λόγοις) πρόσθεν λόγοις ἴ. προλόγοις α. 

4. ξυμφοραῖς---ὑἑφίστασθαι) (ὐΟΤηρΡΑΓΘ 
Μαΐίμϊθθ, 8. 2932. 2ε1{, όοι. 1. δπὰ 
ΤΗυογα. ΝΠ]. 66, 2. ὑποστάντες τῷ 
ναυτικῷ, ὙΠΕΓΘ ὑφίστασθαι ἃραϊῃ σΟΥΘΓΏΒ 
ἃ ἀαῦίνο. ΠῚ ρονθγηβ δὴ δοοιβαίϊνε, [Υ͂. 

ἘῸΡ 2. 12. ὄ ὩΣ 1. 124... Ὁ. 
6. τῆς ὑπαρχούσης δόξης ““Ηἰβ γτο- 

“ῬΕΙ͂ ἃπΠα παίαγαὶ ΟΠαγδοίθυ ΟΥ̓ σϑριΐα- 
““ Ποη.᾽ Οοτηραγα οἢ. 45. 4. τῆς ὑπαρ- 
χούσης φύσεως. 

8. ἀπαλγήσαντας)] Αρποβοὶῦ ϑυυϊάαβ 
ἢν. (ΐθγαιη ἀπολοφύρομαι ΧοΠΟΡΠΟΗ, 
Ἑλλήν. 1.1, 27. Υ͵͵Α55. Αοοσαβαῖνοβ Ἰῃ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ ΒΘ] ΘΠ Ὁ18 ΡΘΓΙ αὶ, τὸν δὲ πόνον, 
Ρογίιιβ γθοίθ ᾿πίθγργοίαϊν περὶ τοῦ πό- 
νου. ῬΊατα ὨυἾτ5 σΘΠΘΥΒ Βα ρρ α τα αηΐ 
ΘΟ οσυρ. σἂρ. ΙΧ, ἀ6 δο]ωοίβηη. οἵ 
Βαγθα 515 ζο. Ῥεχγίζομ. δᾶ ἡ] δ. 
11. 19. οὐ Τηιογργοῖθβ Δοίοσ, ἈΡοϑίοὶ. 
δα Χ, ,Ω6. υκΈΚ. 

1ο. τὸν δὲ πόνον---μὴ γένηταί τε πολὺς 

ὅτε. 
“ς Ἐ]ΠΘΟΙΓΆ ΠῚ, ν6Γ8. 4. ἃΠα 1ῃ6 Ῥαββαρ 8 
{ποτα ποία, ἴῃ [ῃ6 Μαβξθαπι ΟΥ̓] ΟΙ.ΠῚ, 
ΤῸ: ΔΩ αἰδοὸ Μαιηϊο ατ. τ. δ. 426. 
Οὐκ ὀρθῶς αὐτὸν ὑποπτευόμενον, 1. 6. τὸν 
πόνον, “1ῃδῦ γοῖι ἀγ8 ψτοηρ' ἴῃ ἸΟΟΚΙΏρ' 
“ ἼΡΟΠ {Πρ 80. ΔΩΧΙΟΊΒΙΥ ἀπ ἔδαγ- 
ὙΠΠΙν" 

17. οὔτ᾽ ἐγὼ ἐν τοῖς πρὶν λόγοις] Νοΐ 
Θογία! η]ν ἐνεθυμήθην, Ὀυὰΐ ἐχρησάμην ; 80 
[παΐ 1 αν ραΐ ἃ σοιηπηὰ [6 λόγοις 
Ἰηβίθαα οὗ ἃ Ἂοοοηῃ. ΓΘ βθῆβ8 [|8, 
“ ἌΒοΟβ6. οχίβίεποθ ποῖῖμου πᾶν γοιΐ, 
“ γΟΌΓΒΟΙν 65 ἈΡΡΆΓΘΠΓΥ ΘΥΘΓ ὈΘΘΠ ἀννᾶγΘ 
“οἵ; ΠΟΙ Βᾶνθ 1 1ὴ ΔΠΥ ΟἵὗὨ ΤῊΥ̓ [ΟΥΙΠΘΥ 
“ ΒρΡΘΘΟΠο5. Ὀτοιρηῦ Ὁ [Ογυνασ, ποῦ 
“ γοῦ]α 1 ον πον, ἄχεα. 



ΞΠΗΒΡΆΨΦΗΣ ΒΕ ΤΠ 62. 969 

ΑΤΗΕΝΒ. Α. 6. 430. ΟἸνΙΡ. 87. 3. 
΄ πε, ", Χ Ξ 

“ ἐχρησάμην κομπωδεστέραν ἔχοντι τὴν προσ- ἀδπέν ΤΘΟΟΙΊΡΘΠΒ6 
«Ων Ε ,ὔ Χ ᾽’, « ω ΙΝ 

δ0ο ἢ (πῆτη Ἰοσδοδ: ἀπά (ς φγρίγσιν, εἰ μὴ καταπεπληγμένους ὑμᾶς παρὰ 
ὙἹΟΙΟΥΥ τγὰ8 {πο ῖτβ, [ἢ 

{πον οχογίρα ἐπαΐ ΠΙσἢ 

8Π4 οοπῆδεοπέ 

ςς Ν ᾿ ΝΝ Φ ἢ Ε Ν Ν “- 

τὸ εἰκὸς ἑώρων. οἴεσθε μὲν γὰρ τῶν ξυμ- 2 
Βρί σις «ς Υς , 37 5 Ν Ν » ,ὔ, ὔ 

μάχων μόνον ἄρχειν, ἐγω δὲ ἀποφαίνω δύο ΡΠ Οἢ ΠΘῪ ὙγΕΓΘ 50 ὙὙ6}} 
. ΄-΄ ΄-“ 5 ἴω ΄-΄- ΄σ΄ 

5. ὅτε ἰο ὈΘΔΓ. ςς μερων τῶν ες χρησιν φανερῶν, γῆ" καὶ 

’ ΄ . ͵7ὔ .« ΄ 4 ,} ͵ 

“ θαλασσης, τοῦ ἑτέρου ὑμᾶς παντὸς κυριωτάτους ὄντας, 
ΓΕ Ἢ “ Ψ᾽ ἌΣ ΠΑΝ 31 αν » [ΟΣ 

“ ἐφ᾽ ὅσον τε νῦν νέμεσθε καὶ ἣν ἐπὶ πλέον βουληθῆτε" καὶ 
» "“ἷ σ“ ὅν ΟΕ ΄, σ “- “ 

“ οὐκ ἐστιν ὅστις τῇ ὑπαρχούσῃ παρασκευῇ τοῦ ναυτικοῦ 
Ἂ Ὁ ΄σ 57 ἿΝ ΄ 27 ΒΩ ᾿ 

“ πλέοντας ὑμᾶς οὔτε βασιλεὺς κωλύσει οὔτε ἄλλο οὐδὲν 
Μ “- » “ ΄ σ » Χ Ν “- ᾽ ΄- 

τούς ἐθνος τῶν ἐν τῷ παρόντι. ὥστε οὐ κατὰ τὴν τῶν οἰκιῶν 3 
(ς Ν "ὌΝ ἐφ ΄, ἢ ’ ͵, » ΄- 

καὶ τῆς γῆς χρείαν, ὧν μεγάλων νομίζετε ἐστερῆσθαι, 
«ς “ ε δ 7, ᾿, δ᾽ δ. τὖ κ 7, 9. δ 

αὕτη ἡ δύναμις φαίνεται οὐδ᾽ εἰκὸς χαλεπῶς φέρειν αὐτῶν 
-Ξ- ; ΕῚ » " Δ γν5 ΄ , τ 

“ μᾶλλον ἢ οὐ κηπίον καὶ ἐγκαλλώπισμα πλούτου προς 
{ς 7ὔ Ἷ 5 “-“ Ν ΄σ 4 4 

ταύτην νομίσαντας ὀλιγωρῆσαι, καὶ γνῶναι ἐλευθερίαν 
ΐ ( ᾿Ὶ “Δ ᾽ Ἃ ’ 3. ταν ὃ 7 ΄ δί 

δ΄“ μεν, ἣν ἀντιλαμβανόμενοι αὐτῆς διασώσωμεν, ῥᾳδίως 
“ 5 ,ὔ ΕΒ « ΄ Ν 

“ ταῦτα ἀναληψομένην, ἄλλων δ᾽ ὑπακούσασι καὶ τὰ προσ- 

4. μόνων ἸΚ. οἵ σοττ. Εἰ. 
πλεῖον ΕΗ. .Κ... 
1ο. ἔθνος ἀνθρώπων 

ῃ- κομποδεστέραν ΝΕ τὴν] ΟΙΏ. 1,0. 

5. φανερῶς Ρ. ἡ. νέμεσθαι Ἐ. ἢν] οι. Β.ἢ. 
9. κωλύσει ροξβί παρόντι ροππηΐ (ὐ.(.6. ἄλλο] οπι. ὃ. 
τῶν (.α.1.1,..0.}.ε. 12. αὐτῇ ΔῸΝ 170. αὐτῶν] ἸπίαοΓ ΨΘΙΒΙΙΒ Κ΄. 13. ἢ 
καὶ Κα. οὐκ ἤπιον Δ. ΕΤΟΚΟΜΟΡΟΝ.ρ.ἢ. καὶ ἕν ἐγκαλλ. Κι. τό. τὰ 
καὶ Ἐὶ Ρ. οἴη. 1..Ὁ. προσεκτημένα Α.Β.Ο.Ε.ΕΚΗ..ο. ΒΕΚΚ. 0611. προεκτημένα Κὶ. 
προκεκτημένα (Δ,1.1..0ὺ.Μ.6. προσκεκτημένα Ρ. Ρορρο. 

5. τῶν ἐς χρῆσιν φανερῶν] “ Δα ἀϑυτη 118, 5. Υ΄. 04. 2. ὟἼΠ]Ι. τό, 8. ἀπ Πειηο- 
““ Ῥαϊθηίαπ : οἵ [Π6 ἔνο ρατίβ οἵ [Π6 
“ς ἀγο ], νΊ510} 16 ἀπ ΟὈνΙΟΙΙΒ [ῸΥ ΤηΔη 5 
““ π86,᾽ ὅζο. 1. 6. ΨΨΏΙΟΙ ἸΔΥ Ὀεΐογα Π]ΠῚ 
ἃ5 1 ᾿ην!τπηρ Π]πὶ [0 τηᾶκ τ86 οὗ 
{ΠΏ 61. 

9. οὔτε βασιλεὺς} ““ΤΠ6 Κιηρ,᾽᾿ κατ᾽ 
ἐξοχήν. 1. 6. 1πΠ6 Κιησ οὗ Ρεγβῖα. “ΤΠΘΓΘ 
“ς ΟΧΙΒίβ ΠῸ ΡΟΥΨΘΓ ἴο ΟἤθοκΚ {Π6 ΠΆΓΟΥ 
““ Οὗ γΟῸΓ ΠᾶνΥ, ΠΘΙΓΠΟΓ ἴΠ6 ΚΙηρ, ΠΟΙ 
“ ΔΏΥ ΟἾΠΘΙ ΠαΙΟη πον ἴῃ ἴΠ6 νου]. 
Οὐ κατὰ τὴν τῶν οἰκιῶν χρείαν, ““ ᾺΓ 

-“Κ ἔτοτη Ὀεϊηρ οἡ α ἰθυοί εὐἱέἠ, Ὁπ6 ΘΠ ἢ (5 
“ΡΠ ΊΟἢ γοιῖι ἀδσῖνο τῸΠ| γουΓ Ποιιβ68.᾿ἢ 
Οοιηρατο 11. 75: 4. μείζω ἢ κατὰ δάκρυα 
πεπονθότας, ἀπ Μας1:θ, τ. ἅτ. ᾧ. 
581. Ὁ. 961, 782. 1. 

13. μᾶλλον ἢ οὐ] "15 54 Π16 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 
ΟΟΟΌΓΒ. ἀσαίη, [1]. 26, 5. Ηετοσοί. ΙΝ. 

Βίῃθηββ, δήίνθυβ. ΤἸπηοἱἢ. Ρ. ττοὅ. 1. 14. 
Ρ. 120ο. 1]. 12. δάνογβ. ΡΟ] γοΊθτη, ρΡ. 1226. 
]. 22. οα. Ηδιβκθ. Ἀσοοσγαϊηρ ἴο Ηεοτ- 
ΤΆ ΠΠ, (Ποΐθ85. οη. ΡΘΕ, ποίθ 265.) ἃ πο- 
Θαΐϊνα τητμιβύ δἸτννὰνβ ργθοθάθ μᾶλλον, 50 
{παῦ [Π6 ἔοττη 15 οὐ μᾶλλον ἢ οὐ, ἃ 4168- 
ὉῸΠ Ὀοὶηρσ Θαυϊνα]θηΐ ἴο ἃ ποραῖϊνθ, ἃ8 
ἴῃ 1) 6 πη 81ῃ. δᾶν. “πη τἢ. τί ἔδει---ἀπο- 
δοῦναι μᾶλλον ἢ οὐ---ὑποθεῖναι ; αὶ {Π]5 
ΘΧΡΙΔΠΔΙΙΟΙ 9011} ποῖ βεϊ [Π6 ραββᾶρθ ἰὴ 
Βμαογά. ΠΠ|. 56,2. ἂ5 Η ϑυτηδηπ ἢ ΠΊ56] 
ΟοΠΐδββοβ. [Ὁ βθβϑιηβ [0 Ὀ6 ΠῸ ΤπΠῸ 18 [ΠΔη 
Δ ἰηδίαποθ οὗ {πΠᾶὺ ται] ρ]]οαῦοη οὗ 
Ποραῦνο5. ὙΠΟ ΔΡΡΘΑΥΒ 0 θ6 παίμγα] 
ἴῃ 8}1] Ἰαπρτιαρθβ, ἃ5. 10 15 511] ργοβουνο 
ΔΙΠΟΏρ' [6 ΘΟΙΠΙΠΟΠ ΡΘΟΡΙΘ δνθὴ Ὑν ΠΟΥ 
16 15. ῬΓΟΒΟΙΙθΘα ἴῃ [Π6 νυϊτησβ ἀπ 
σΟΠγΘΥβαίοη οὗ {Π6 βαἀπιοαΐοα ο]45868, 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α.6. 430. ΟἸντΩΡ. 87. 3. 

ἐς ΄, : » ι - Ῥ ΄, κ , 
κεκτημένα φιλεῖν ἐλασσοῦσθαι, τῶν τε πατέρων μὴ χει- 

(ς ΕΣ: ἘΠ Ἧ “ δ Ν ῇ Ν » Ε 

ρους κατ᾽ ἀμφότερα φανῆναι, οἱ μετα πόνων καὶ οὐ παρ 
ςς ΒΩ Τὰ ήβ Ἂς ’ὔ, ὃ ͵ὔ εἴ 

ἄλλων δεξάμενοι κατέσχον τε καὶ προσέτι διασώσαντες 
«ς ΄ [8. οι ΟΝ 3) ἊΨ ᾽ θῃ “Ὁ 

παρέδοσαν ἡμῖν αὐτὰ (αἴσχιον δὲ ἔχοντας ἀφαιρεθῆναι ἢ 
( ΄ὔ » “ ὌῶΣ δὲ ΄-“ » θ ἴω « ΄ οὐ 

κτωμένους ἀτυχῆσαι), ἰέναι δὲ τοῖς ἐχθροῖς ὁμόσε μὴϑ8 
{ςς ᾿ ἕ ) δὴ Ν Ὧ 5, ᾿ 

φρονήματι μόνον ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι. αὔχημα μεν 

Ὁ» ὶ ἀπὸ ἀμαθίας εὐ ὃς καὶ δειλῷ τινὶ ἐγγίγνεται γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαθίας εὐτυχοῦς καὶ δειλᾳ γγιίγ : 
, Δ ΝΑ ΩΝ ΩΝ ΄, ,ὔ ΄σ 5 ΄, 

“ καταφρόνησις δὲ ὃς ἂν καὶ γνώμῃ πιστευῃ τῶν εναντίων 
[2 “ Ὰ Ἐν « ’ Ν Ν ΄ ἌΓ Α “-“ ε 7 

προέχειν, ὃ ἡμῖν ὑπάρχει. καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆς ὁμοίας 
ςς ΄, ε 7 » ᾿ τ. δ ΄ 3 ᾿: 7 

ΤυχὴνΝ 7) ξύνεσις εκ Τοὺυ ὑπερῴρονος εχυρωτέραν παρέχεται, ΙοΟ 
" 

ςς ἐλ (δ - Ἃ - ᾽ “ ᾽ ᾿ Ἐ τὰν Υν ") ᾿ 

ελπτίοι τὲ ἢσσὸον πιστεύει, ἪΝ ἐν Τῷ απΤΌρῷ ἢ ἰσχὺς, γνώμῃ. ε 

(ς δὲ ὌΝ, “ « ΄ - ΄ὔ ε ’, 

ε ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, ἧς βεβαιοτέρα ἢ προνοια. 
ω « ΄- Ν “ Ψ ΡΟΣ" "᾿ 

ΧἼΧΗΙ. τῆς τε πόλεως ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ τοῦ "δι 
. “ Ξ- κ 

“ ἄρχειν, ᾧπερ ἅπαντες ἀγάλλεσθε, βοηθεῖν, καὶ μὴ φεύγειν 

4. ὑμῖν Α.Β.Ο.ΕΚ6.ΤΟ Ὁ... ρ.Ἡ. 5. ὁμόσε καὶ ἀμύνεσθαι μὴ ΤΙ ΟΠ γ51:185, 
Ῥ. 928. ὁμόσε καὶ μὴ Ω. 6. ἐριθι φρόνημα ΠΙοηγ 5118. . ἀπὸ] ὑπὸ 
ΤΟ ΠΥ 5118. καὶ ἀῃΐθ δειλῷ οτα. ἐγίγνετο ἃ 8. ἂν] οπι. Καὶ. 
πιστεύει Ἐ,. γ: θ: περιέχειν δ, ΤΟ. ὀχυρωτέραν Β. Ἐ,. Ἧ: Ν. τ ἣν ΘΌΤη. θΠ)ι1ο- 

ΠΥΒΙΟ. 11. πιστεύειν Ὁ. 14. ᾧ ὑπὲρ ἅπαντας Α.6.. σατη Ὀἰοηγεῖο. ᾧ ὑπὲρ 
ἅπαντες Β. ΕΝ. ΕΠ, ὥσπερ ἅπαντας 1.οα. 

ἘΠ ΡΊΙΒΗ ““ ν],᾿ ταὶ 15, ἰδ ΘΧΡΥΘΒ868 
[16 Οἰτουμπβί ΠΟΘ8 ΔΟΘΟΙΏΡΔΏγ Ωρ ἃ ἃ- 
[100, ΟΥ {παΐ βίαϊθ [ΓΟῸΠ] ΟΥ ψ τα ΩΝ 
Δ δοίη βοίβ οἵ. ὥθθ Πα ἘΝ 5. ποίθ 
Οἢ [)θηιοϑίῃ. ΟἸντΡΙΟ΄οΥ. 1173. 
ΠοΙβιθ, ᾿Ισχὺν ἐλπίδος μάτι ΘΔ] η, 
ΙΝ. ὅπ. 4. ἀπα [ῃ6 βᾶπη8 βθηςτηδηΐ 18 ΤῸ - 

Ὁ: κατ᾽ ἀμφότερα φανῆναι] 1. 6. κατὰ 
τὸ κατέχειν τε καὶ διασώσαντες παραδι- 
δόναι. (ἀὔτ,1,. 

8. καταφρόνησις δὲ, ὃς ἂν κ. τ. λ.} 
(ὐΟπιρᾶγο [Π6 ποίθ οἢ οἷ. 44, 2. τὸ εὐΞ 
τυχὲς, οἱ ἂν---λάχωσιν. 

9. καὶ τὴν τόλμαν κ.τ.λ.1 ““Απᾶ 1 
“ Βογίαπθ 06 ἱπιρδγῖ8], ΔΡ]]Π1ῦγ, νυ ἢ ἃ 
τ: “ ΒΡ} Δ Πα οοηῇοηΐ Βρ|τἸῦ, 15 (Π6 βιιγοβὺ 
ΑΙ Πῦ ΓΟ ἀδΥηρ᾽ ; ΠΟΥ 18. 118. {118 

““ Ῥ]ασοα ἴῃ Πορο, νυ] ἢ 15 Ππ0 {Π6 οοτη- 
“Του οὗ 1Π6 ἀδβρογαΐθ, θαὶ 1 ἃ ἡπᾶσ- 
““ τηρηῦ ρσγοιππα θα ἀροη ᾿γθβθηΐῦ ΓΘ] 1168, 
“εν ΠΟΒ6 ΔΠΓΠΟΙΡΑΓΟΠ 8 ΔΙῸ [αΣ ΤηΟΓ6 ὑγιιδῦ- 
““ γνουίῃν.᾽ βοῇ βθοϑιηβ [0 [6 {Π6 5688 
Οὗ {15 ράβϑασθ, ἀπ 80 Κυρου πᾶ 
ΠΟΥ ᾿πίουρτοῦ 1Ὁ. ᾿Απὸ τῆς ὁμοίας 
τύχης 15 ΠΓΘΥΆΠ]γ, ““ Βου ηρ’ οὐἱῇ ἔΓΌΤη, ΟΥ̓ 
“Ψ] ἢ, Θά 018] ἐουύιιπηο.᾽ Ἔκ τοῦ ὑπέρ- 
ᾧφρονος ΥὙΟΒΘΠΊ]65. {Π6 ΘΧριθββίοῃ, ΓΚ. 
10, 3. στρατὸς ἐκ τοῦ ὁμοίου μείζων, πὰ 
ἐκ τοῦ προφανοῦς, ἀπ οἴποΥβ οἵ 1Π6 
Βᾶτηθ Κη, νυν ἤρα {Π6 δ6]6ς ἔνθ νυν ἐκ 
15. δο κ6 ἂῃ νου. ᾿Εκ 18. ἴθτ ἴῃ 

Ρεβαΐθα, Ν. 1ο3. 113. ΠϑηΊον, {Παῇ ὮΟΡΘ 
ἀούβ. ῬΘΟΙΠΙΑΥν Ο ὕΠποβ6 ποὺ Πᾶν πο- 
{πὶηρ Ὀοιΐου ἴο {χιιδῦ ἴο, ΨηῸ 18 ἐν 
ἀπόρῳ. Τνώμῃ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων : 
σοιηρατο Γ΄. 18,2. ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων 
γνώμῃ σφαλέντες. “ Ἰ)δοοϊνο ἴῃ 1Π6 

“ἢ Τααρτηθηΐ νυν] ἢ {πον Παα [ουιηθα ποῖ 
“οἢ. σΟὨ ηρδηΐ ΡῬγοβρθοίβ, θὰ οἡ τὸ- 

“ ΒΟΠΤΟΘΒ δοίιια ἢν οχιβυηρ.᾽" ΕῸΓΣ ονθη 
[Π686, ΑἸΠΟῸρΡἢ βεβαιοτέρα ἡ ἐξ αὐτῶν 
πρόνοια, ἅγ6 γοῦ ποῖ 1η[4}}10]6. ΟομηΡΆΓΟ 
Ι. 140, 3: 

13. τῷ τιμωμένῳ] Προ ἀραῖη {Π8 ρᾶγ- 
(ἰοἸρ 16 15 τπιβθα δοοογαϊηρ; ἴο ̓ Ἴδ6 Τ᾿ ρΊ5ἢ 
Ἰἀϊοι, νμθτθ {Π6 Ἰηβηϊεῖνα Ἰησοῦ ἴῃ 
(ὐγθοὶς ΘΟ ΠΠΠΟΉΪΥ͂ ΒῈΡ0]165 115. Ρ]άᾶοΘ, 
Οὐτρατο ποΐθ οἰ. ού, 1. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. ΠΠ. 65, 64. 97] 
ΑΤΉΕΒΝΞ, Α. Ὁ. 430. ΟἸνΝτΩΡ. 87. 3. 

πὸ 4 δ κ τὴ κ ,ὕ ᾿ 

Ομ {πο οἰμογμδπᾷ, ἀ. “ς τρὺς πόνους ἢ μηδὲ τὰς τιμᾶας διώκειν" μηδὲ 
ἴοαὲ νὰβ ποῦ ΟἿΪΥ α6- Ἔ Γ ἐτὸν Ας τὰ : ἡ Ἶ τ 

βταδαίίοπ, θα σπου] νομισαι Τέρι ενὸος μονοῦυ, δουλείας αντ ἐλευ- 

οηΐϑ! ὁπ ἔπθπη {18 

ὈΠΙΟΓ γϑηβθᾶποθ οἵ 
ΙΝ, 7, ζυ Π 5 είν ; 

{ποθ 0 [δὰ 80 (6 σεως καὶ κινδύνου ὧν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπήχθεσθε. 

ΤΉΔΩΥ ΓΟΆΒΟΠΒ 0 παΐθ Ἷ ΠΥΡῚ; οἱ ἐ ᾿ ἐν τ ι ἐ : 

δ ποτα, “ς ἧς οὐδ᾽ ἐκστῆναι ἐτι ὑμῖν ἐστιν, εἴ τις καὶ: 

“ θερίας, ἀγωνίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἀρχῆς στερή- 

ς , 35 “ ΄ Χ ᾽ ΄, Ι] ,ὕἷ ὡς 

τόδε ἐν τῷ παρόντι δεδιὼς ἀπραγμοσύνῃ ἀνδραγαθίζεται 
ΕΣ ΧΝ Ὰ “ Ἀ 77 

ς ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτὴν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον 
π π5 ᾽ κ νι» , ΄ ΟΡ»; ε 

δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. τάχιστ᾽ ἂν τε πόλιν οἱ 3 
“ ἀπ ’ ᾿ 

“ τχριοῦτοι ἑτέρους τε πείσαντες ἀπολέσειαν, καὶ εἴ που ἐπὶ 
ων - ΄ ΄ "Ἂν Ἂς Ν ΒΩ ᾽ 

“τος σφῶν αὐτῶν αὐτόνομοι οἰκησειαν᾽ τὸ γὰρ ἀπραγμον οὐ: 
κννοοςς ΄, χ Ν ΝΥ ὃ , ΄ ᾿δὲ ᾽ 
τ ἐς σώζεται μὴ μετὰ τοῦ δραστηρίου τεταγμένον, οὐδὲ ἐν 
- ν΄ , » » ες ΄ “- 

“ἐ ἀρχούσῃ πόλει ξυμφέρει ἀλλ᾽ ἐν ὑπηκόῳ, ἀσφαλῶς δου- 

λεύειν. ΤΧΙῪ΄. ὑμεῖς δὲ μήτε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε πολιτῶν 
ςς ΄ θ 7 ΤΟΝ Ἷ 4.» “ "ἵ - Ἂν. 

ΤῊΟΥ οουϊά ποῖ πη παράγεσθε, μήτε ἐμὲ δι᾽ οργῆς ἐχετε, ᾧ καὶ 
Τϑορᾶρ, 1 {πὸ ν ]βμθα ςς 

10, ἔτοιη {ποῖῦ ΠΙρῃ τ 

Ἀπιὰ φοπητηαπάϊης, εἷ- «6 Θύψτες οἱ ἐναντίοι ἔδρασαν ἅπερ εἰκὸς ἦν μὴ 
ἰπδίϊοπ, θὰ {ΠΥ ( 9 - ΕἾ χα εἶ Ρ : » 7 

τοῖσι, 17 πὸ νοι, ἐθελησάντων ὑμῶν ὑπακούειν, ἐπιγεγένηταί 
τηδὶηΐαϊη Ὁ πᾶ οχαὶὲ 

΄ ᾿Ξ : κ᾿ 
15 αὐτοὶ ξυνδιέγνωτε πολεμεῖν, εἰ καὶ ἐπελ- 

ς ͵ ( ΄ ε ΄ σ΄ 

τε πέρα ὧν προσεδεχόμεθα ἡ νόσος ἦδε, 
10. Τιοῦ {Π6 1 ΓΕΠΊΘΠ.- 

; ΡΝ , Χ κ ΄ » , ΠΡ ΠᾺΡ ὉΠΟΥ͂ θαῦθ ἐα σγράγμα μοον. δὴ τῶν. πάντων ἐλπίδος 
Ῥθθπ, ψηδὲ ἘΠῸν ὑγ6 ΓΘ, 

΄ ’ὔ Ν 5» 4... ἃ 5 “ 

20 ἃπιὰ νῖιαῦ {μὸν πο ἧς κρεῖσσον γεγενημένον. καὶ δι αὐτὴν οἰδ᾽ ὅτι 

2. νομίσατε 1. 6. ἀνδραγαθίζεσθαι Ῥ. ἡ. δοκεῖ ἄδικον α6. 8. τε] 
ποτε Β.ρ. τι. μὴ] οπι. 8. 12: ἀσφαλὲς Κ. Τ4- παραγένεσθε Β.ἢ. 
τύ. ἐναντίοι] πολέμιοι 1. 17. ἐπακούειν ς. ἐπεὶ γεγένηται (.".5. 18. ἧιδε Ἐ. 
10. ἐλπίδων 1.1..0.Ρ.6..6. 

4. κινδύνου ὧν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπήχθεσθε] ““ Ποποβί τηδΔη.᾽ἢ 
Κυῦρεν ἢδβ5, 1 {Π1η]ς, ΤΊ Εν ΘΧρ]αϊηθα 8. τάχιστ᾽ ἄν τε πόλιν κ. τ. λ.] ““Ατ- 
18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΗ, κινδύνου τούτων ἃ ἀπή- “ἀτι6 Πιυι5πΊ 0] Ποιηΐη685, δ 81 Δ}1}8 
χθεσθε, ““ΤΟΔΉΡΟΥ ἀΥβίηρ ἔγοπη {Π6 δη]- ““ Ιάθη ρϑγβιιαβουϊηΐ, οἵ ΒΙΟΙῚ ΒΘΟΥΒΌΤΩ 
“ἢ τῃοβι85. ΠΟ σοῦ ἸΠΟυΤΤΘα ἴῃ [Π6 “40 8118 1 οτὶ, [““νϑ]αῦ ἴῃ σΟ]οΠ ἰδ ΠῚ 
“ΘΧΘΓΟΙ͂ΒΘ. οὗἨ γι ἀοτηϊηίοη.᾽ Οοτη- “ ἀβάπου ῬοΡΡο.ἕ οἰνιταΐθπῃ ἱποο]ιο- 
ῬΆΓΘ [ὉΓ {Π6 ΒΘητηθηῦ 1. 75, 2. οὐκ “Υἱηΐ, θᾶτῃ ΡΓΟΙΙΠῈΒ Ῥεογαδηϊ." ΡΟΕΤυΒ. 
ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι, τοῖς πολλοῖς 11. οὐδὲ ἐν ἀρχούσῃ πόλει ξυμφέρει) 
ἀπηχθημένους, ἀνέντας (5.11. τὴν ἀρχὴν) 8.61]. τὸ ἄπραγμον. ““ Ουἰείπ6885 15 σοοῦ 
κινδυνεύειν. Δη6 1. γ)ύ, 1. ἀπά Ν΄. 00.901. “ποῦ ἴπ ἃ ϑβονοϑγδῖρῃῃ οἷν Ὀὰΐ ἴῃ Οὴ6 

5. εἴ τις καὶ τόδε---ἀνδραγαθίζεται] ΚΕ ΠπΠ50 18 Βα ]θοῦ, {παι τ ΤΠΔΥ͂ ᾿νε ἴῃ 
Ι, 6. εἴ τις καὶ τόδε 56}]. τὸ ἐκστῆναι τῆς ““ 5αἴδ. 5]ανοΥΥ.᾽" 5.0. [16 Ἰαΐθγ δα ϊτουβ 
ἀρχῆς, ἀνδραγαθίᾳ δῆθεν διανοεῖται. Τόδε τιπαοτδίαηα (ἢϊ8. ραββασο, ἀηα 1 Βο αν 
ἀνδραγαθίζεται, “15. ἴῸΓ 50 ρῥ]αγίπρ τπ6 τὶρμγ. 



Φ 

ΙΒ {0 Ὀ6 ἴῃ {Π6 Θυο8 

οἵ 

{πῃ} ὈΥ͂ ἃ ἀοἰουτϊηρᾶ 

9 τοβιβίαποο ἰο ἐμοὶ ὁπ6- 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α.6. 430. ΟἸνΩρ. 87. 3. 
{ ᾿} ΄ 327 “ ᾽ “ἐ » 

μέρος τι μᾶλλον ἔτι μισοῦμαι, οὐ δικαίως, εἰ 
Ῥοβίοσιν ἢ ἃ πα Ἰοὺ ὡς Ἂ τ ἈΝ Ὥ 3 ΄ . πτν. 

μὴ καὶ ὅταν παρὰ λόγον τι εὖ πράζητε ἐμοὶ 
ξ...5 ΄ ,ὔ Ἂ Ἅ ΄ 

ἀναθήσετε. φέρειν τε χρὴ τὰ τε δαιμονια 
ΤΗΪΘ5. ΒΘΟΙΓΘ δ ΟΠΟΘ 

{Π 61} βαΐδθίν δηα ἐποὶν 

8Ίοτν. 

Ὁ 

ἐξ, .5 ΄ ΄ Ἄς ἐν “ , » 

ἀναγκαίως τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀν- 
,ὔ ΄- Ἀ ᾿ ΄σ “-“ Ἄ 

“ς δρείως" ταῦτα γὰρ ἐν ἔθει τῇδε τῇ πόλειϑ 
΄ ΄ 3 - Ὁ Υσ ἊΣ Γν Ὁ Ξ, δι θῆ “ δὲ ,ἷ 

προότερὸν τε ἢν νῦν τε μὴ ἐν ὑμῖν κωλυθῇ. γνῶτε δὲ ὄνομα. 
΄ » Χ »Ψ εἾ ἴω Ψ, Ν Ν ΄σ 

μέγιστον αὐτὴν ἔχουσαν ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις διὰ τὸ ταῖς 

λωκέναι πολέμῳ, καὶ δύναμιν μεγίστην δὴ μέχρι τοῦδε 
΄, - 3. ἈΠΟ ἢ - 5 ΄ὕ Ἂ ᾿ς 

κεκτημένην, ἧς ἐς ἀΐδιον τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ἢν καὶ νῦν το 

ἮΝ τ »} λ “ δὲ 7 Ν ῇ 3 )» 
ξυμφοραῖς μὴ εἴκειν, πλεῖστα δὲ σώματα καὶ πόνους ἀγα- 

«ε “ ,ὔ ΄ Ἁ γ Ν 3 ΄σ 

ὑπενδῶμέν ποτε (πάντα γὰρ πέφυκε καὶ ἐλασσοῦσθαι), "-.. 

μνήμη καταλελείψεται, Ἑλλήνων τε ὅτι “λληνες πλεί- 
Ὁ »» Ἂς , Ἷ, » Ὰ 

στων δὴ ἤρζαμεν, καὶ πολέμοις μεγίστοις ἀντέσχομεν 

΄ ΄ « ᾿ 

καιτοὶ Ταῦυτὰ 0 μὲν τὸ 

τὸ δὲ μισεῖσθαι 

ςς 

ς 7 ὔ τε εν , κ ΩΝ 
πρὸς τε ξύμπαντας καὶ καθ᾽ ἑκάστους, πόλιν τε τοῖς πᾶσιν 

ςς » ΄’ὔ ἣν. "} 5 ὔ 

5.“ εὐπορωτατὴν καὶ μεγίστην φκήσαμεν. 
ςς 5 74 ν; 3 Ὧν Γ. Ἀ ΄ , Ν ᾿ ἌΝ 

ἀπράγμων μέμψαιτ᾽ ἂν, ὁ δὲ δρᾷν τι βουλόμενος καὶ αὐτὸς 
7’ » Ῥ Ν ἣν ’ 

4“ ᾧγλώσει" εἰ δέ τις μὴ κέκτηται, φθονήσει. 
(ς« καὶ λυ Ἀ 53 » “-“ , ΄-“ δ « ΄“ δὴ 

ὶ λυπηροὺς εἶναι ἐν τῷ παρόντι πᾶσι μὲν ὑπῆρξε δὴ 
(ς 

ΠΟΙ] ΠΟΙ ]ΟΠΘΙΏ ΟΠΊ. 6. 
ἦν) ἢ Ο. 
ὃ. 
κατελελείψεται Υ. 
14. τε Ροβύ πόλιν 0Π|. δ᾽ 
μέμψετ᾽ ΡΥ. Κ᾿ 

“ ΄“ ΕΣ » ͵ Ν᾿ σ“ 3 ϑυ᾿δ , 

οσοι ετέροι ετέρων ἠξίωσαν αρχειν" οστις ὃ ἐπι μέγιστοις 

2. παράλογόν ἘΒΉ ΚΟΜΟΝΟΝ ο. 4. φέρειν δὲ 1,.0.6. 
4. πολέμων Ρ.6. 6. τε ροβί πρότερον οἵη. ΝΟ. 

κωλυθῇ} “Δῃ καταλυθῇ." Βεκκ. ἡ. ἅπασιν Ο.Ὁ.1,.0.Ρ}.6. 
1ο. τοῖς] οἵη. Ρ. νῦν μὴ ὑπενδ. ΝΟΥ. 12. καταλείψεται Ῥ. 

πλεῖστον (.α.1..8. 13. δὴ ἤρξαμεν] διηρξαμεν Ἰὰ. 
«1. φκίσαμεν Ρ.6. τύ. μέμψοιτ᾽ Η.Θ. οἱ οοττοοί, Ἐ, 

καὶ αὐτὸς βουλόμενος ζηλώσει (.0.1.1..0.}. 

1. ἔτι] ΟΠ. 6. 

οἰκεῖν Υ. 

3. φέρειν] Οοηΐοῦ Ποιηοβϑίῃ. Οοτοῃ. 
455. ΝΑΒΒ. 

6. κωλυθῇ}) ΒΟΚΚΟΥ πα Τοῦτο οοη- 
Ἰθοίατο καταλυθῇ. 0 {Π18 ἀοθ8. ποῖ 
ΒΘΘΙῚ ἴο Τη6 ἴο Ὀ6 πϑοθββασν. “μοῦ ποΐ 
“ ΤΠο86. [66] ηρδ8 νυ ]Ο ἢ ὑνοῦο Οποθ. Πᾶ- 
“ς ὈΙΠΙᾺ] ἴΟ ΟἿΓἿΓ ΟἸΤΥ πον πηθοῖ ἢ ἃ 
“ ΟἤρΟΙΚς ἴῃ ὙΟῸΓ οᾶ56,᾽ ΟΥἨ ΤὨΤΟῸρΡἢ 
“ γοιι,᾿ ἢ 85. Β01ὴη6. Ὁππαουβίαη {Π6 νου 8 
ἐν ὑμῖν. 

14. καθ᾿ ἑκάστους "15. ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ 
᾿ὰ5. ΘοπΊθ ἴο 6 σοηϑιογθα Πκ6 ἃ δ᾽ ηρ]6 
Βα βία ηΐνο, πη 18 ἀοροπάθηϊ οἢ [6 

ΡΓΘΡοβι το πρός. πρός τε ξύμπαντας καὶ 
πρὸς καθ᾽ ἑκάστους. ὅϑδδθ Βαυϊίπηδῃη. 
1η4. δα Ἰ)ομηοβϑίῃ. Μ|αάϊαμη. ἃ8. χιοίρα 
Ὀγ Ῥορρο. 

190. ὅστις δ᾽ ἐπὶ μεγίστοις κ. τ. Δ. 
“Βα ἢ6 ψΟ, βίποθ ἢ8 τηϊϑὺ ἸΠΟῸΓ 
““ ρϊπιπι, ἸΠΟῸγ5. 1Ὁ [Ὸγ (6 Πρ οϑὲ ὁὉ- 
“ες Ἰδοῖβ, ΘΟ 8618. ΨΊΒΕ]γ.᾽ (ὐΟἸΙΏΡΆΙΘ 
(ὐξοβαυ 8. [ανουσιίθ βοηθηθηΐς τΌτὰ ἴἀπ- 
ΤρΡΙάοΒ : 

εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρὴ. τυραννίδος πέρι 
κάλλιστον ἀδικεῖν, τἄλλα δ᾽ εὐσεβεῖν 

χρεών. Ῥῆοη. 524. οα. Μαίῃ. 



ΙΟ 

1 

τι Ομαγδοίοσ, πὰ ἃ α6- 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. όξ. 
ΑΤΗΕΝΒ. Α.6. 430. ΟἸντρΡ. 78. 3. 

τὸ ἐπίφθονον λαμβάνει, ὀρθῶς βουλεύεται. 

“1ὃ 

“ Ν ἣ 

μῖσος μὲν γαρῚ 
5» Ἄ ἴα Ν » ᾽ὔ «ε Ν Ἷ 7 Ν 5 

οὐκ ἐπὶ πολὺ ἀντέχει, ἡ δὲ παραυτίκα τε λαμπρότης καὶ ἐς 
- Ἂν .Ψ} ΄ 5.» ἐῇ " «ε - δ ΔΛ Ν 

τὸ ἔπειτα δόξα ἀείμνηστος καταλείπεται. ὑμεῖς δὲ ἔς τε τὸ 8 

έλλον καλὸν προγνόντες ἐς τε τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρὸν, τῷ μ ρογ ς μὴ αἰσχρὸν, τῷ 
᾿Ψ ΄ 5 ΄ Ἑ Ν ΄ 

ἤδη προθύμῳ ἀμῴοτερα κτήσασθε, καὶ Λακεδαιμονίοις 
7, » “ , ,ὔ » ΄- ΄σ ΄ 

μῆτε ἐπικηρυκεύεσθε μήτε ἐνδηλοι ἔστε τοῖς παροῦσι πόνοις 
΄ [2 Ὁ " Χ , Ν ᾿, 

βαρυνόμενοι, ὡς οἵτινες πρὸς τὰς ξυμφορὰς γνώμῃ μὲν 
“ “- "ἢ Χ , , - 

ἥκιστα λυποῦνται ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι καὶ 
΄ Ν 9 “ ᾷ Ἂν. 9.4 πόλεων καὶ ἰδιωτῶν κράτιστοί εἰσιν. 

“ « “ ΄ “ Χ 

ΤΧν. Τοιαῦτα ὁ Περικλῆς λέγων ἐπειρᾶτο τοὺς ᾿Αθη- 
» “ εν 3 ὟΝ “ Ῥ) πὶ ζω 

ναίους τῆς τε ἐπ᾽ αὐτὸν ὀργῆς παραλύειν καὶ ἀπὸ τῶν 
᾿, “-“ » »ν; Χ ,ὔ ἣ 

παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώμην. οἱ δε: 
ΤῊΪ5 ΒΡΘΘΟΙ ΟἿΪΥ ΡΔΤΕΙΥ 

βιιοοθρᾶρᾷ. Ῥϑυῖο 85 15 
7 Α ΄ Ῥ»Ἥ » ΄ Ν 4 

δημοσίᾳ μὲν τοῖς λόγοις ἀνεπείθοντο, καὶ οὐὗτε 
ἐ 

ἤπραά, Ῥαΐ βοὺῃ αδαἴου χ Χ Δ ἣ 7 ΕΣ ΕΣ “7 
ὦ. 90 Τοὺς ακεοαιμονιοὺς ετὶί ἐἔπέεμῖον ἐς τέ 

οἵ βΈΠΟΙΓΆΙ οὗ {Π6 οοτη- 

Ης ᾿ἰνθα 

ΔΡΟουδ ἔνθῖνθ τη ἢ 5 

Ἂς 7 ΄ “ »Ὸ 7 Ἂ “ 

τὸν πόλεμον μᾶλλον ὥρμηντο, ἰδίᾳ δὲ τοῖ 
ΠΟΙ ΘΔ] 1}. Ἢ ᾿ ΒΠΊΙ ᾽ έ 5 

, » “ «ε Ἧ [4 “ » 5» 

παθημασιν ἐλυποῦντο, οΟ μεν δῆμος ΟΤι ΟΑΤΤ 

ΑἰΓΟΓ {18 Ροσϊοαᾶ, ἴο 

{6 τηΐϊαα16 οἵ {πὸ {πϊγα 

ΗΪ5 

3 ΄ «ε “ » ΄ Ν ,ὔ 

ἐλασσόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο καὶ τούτων,: 
ΘΓ οὗ 8 νᾶγ. ε ᾿ Ν Χ 7 ν Χ ΄, Ξ 
Ἰεοβαλας δφος οἱ δὲ δυνατοὶ καλὰ κτήματα κατὰ τὴν χώραν 
ἴβποθ οἵ ἢϊβ [ογοϑῖσ ηΐ 

» , Ν ’ὔ σ΄“ 

οἰκοδομίαις τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς - 
ἴπ ἡπαρῖηρ Αἰ 6 Π5 οα- 

20 Ρᾶ0]Ὶ6 οἵ οορίῃρ 5π0- 

ΟΘΒΒΓΆΠν τυ] ἰῃ6 ῬῪὸ- 

ἸΟΡΟΠῚ 6βίδη8. 

ΕῚ ΄ ἡ ΝῚ Ἅ: , » Ε 

ἀπολωλεκότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ 
ἌΡ, »᾿ » ΄, , ΄ ε 
εἰρήνης ἔχοντες. οὐ μέντοι πρότερόν γε οἱ 8 

,ὔ 5 ΄ » 5 “ ᾽, 5 Ν 

ξύμπαντες ἐπαυσᾶντο ἐν ΟρΡγἢ ἐχόντέες αὐυτον 

Ν 5 ,ὔ ’ “ Ε 5 5 ον Ὑἀτὦ 

πριν ἐζημίωσαν χρημασιν. ὕστερον δ᾽ αὖθις οὐ πόλλῳ, ὁπερ4 

1. μὲν] οἴη. ΒΕΒΙΚΟΝΘΟΝ.ρ».1... 
6. ἐπικηρυκεύησθε 1. η. εἴ τινες ῖῦ. 
Ὁ ΓΟ: αὐτῶν Υ. 
θ1π: Ἐς: 22. αὐτὸν] οτη. ἴ,. 

4. ἐς τὸ μέλλον καλὸν πρόγνοντες] 
““ Ῥγον]ηρ᾽ ἴῃ ὙΟῈΓ ἰθοΙβίο [ῸΓ ὙΟΤΙΓ 
“ Ῥαΐαγθ ΟἹΟΥΥ, ἀπ [ῸΓ ὙΟῸΣΤ Ρῥγθβθηΐ 
“ ΘΒ0Άρ6 ἴγοτῃ αἰβρτασθ.᾽ Προγιγνώσκειν 
ἐς τὸ μέλλον καλὸν 15, “ΤῸ ἀδεοιαθ Ψ ΜΠ 
κε ἃ ψίθιν ἴο Ταΐαγα ρ]οτυ."ἢ 

10. πολυτελέσι κατασκευαῖς] “Ἐχρεοη- 
κε βῖν6 ϑβϑίδ ὈΠΒΗηθηΐ8 :᾿ (Παῦ 15 ἴ0 Β8Υ, 
811 {π6 Γαγηϊζιγθ, ἀθοογαίοηβ, ἀπ σθη- 
ΘΓᾺ] βύν]β οὗ Ἰνίηρ ν ]οἢ {ΠΟΥ απ]ογϑα 

ΤΗΌΟΥΘΙΘΕΒ, ΝΟΙ,. 1. 

14. τοὺς] οπη. Ρ΄.6. 

4. κακὸν Ῥ. 
11. ἐπ᾽] ἐς 

15. μᾶλλον] 

2. τε] οπῃ. ἴ,. 
1Ο. τοιαῦτα μὲν ὁ 1. 

ἔτι] οἵα. (.6. 

ἴῃ {π6 σομπίτυ ; δα ν ΒΟ Ποὺ Πα 
ῬΥΔΟΙΟΑΠΥ Ιοβέ, δἰ ποιρὴ {πον πηρῃΐ 
Πᾶν τϑιηονϑα {Π61} ἔαγΠΙΐαγα ΒΕ1ΊΟΥΥ 50 
ΟΆ]16α ᾿πίο Αἴπμθπ5. Βα ἃ βρ᾽θπαϊα 
σΟΙοηπαάθ τουηα ἃ Πποῖιβθ νου] ΘΟΠῚΘ 
Ὁπάθγ [Π6 ἀθποιηϊηδίίοη οἵ κατασκευὴ, 
(οοτηράγα ποίθ οη ἴ. το, 2.) ἀπ γοῦ υνοι]ὰ 
μανθ Ὀθθη ᾿ποᾶραῦ]6 οὗ τϑπιοναὶ, δηα 
νου] ῬγΟθΔΌ]γ ἢ6 ἀδβίγσογθα Ὀγ ἃπ. Ἰῃ- 
ν Δα] Πρ᾽ ΘΗΘΠΙΏΥ. 

Τ 



9274 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α.6. 430. ΟἸνΩΡ. 87. 3. 

΄«-΄΄ ΄σ Ἂ, «“ Ν ’ Ἁ Ἄ 

φιλεῖ ὁμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα τὰ πρά- 
3 , - Ἀν Ν ἡ " ΄ -“ Ε 

γματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστος ἤλγει, 
» ' ΒΕ δ΄ φ Ἁ Ἐ Φ “ ΄ 

ἀμβλύτεροι ἤδη ὄντες, ὧν δὲ ξύμπασα ἡ πόλις προσεδεῖτο, 
Ἂὦ ΕΣ Ν ΄ ΟἹ σ Ν , 

δπλείστου ἀζιον νομίζοντες εἶναι. ὅσον τε γὰρ χρόνον 
7 ΄ Ψ' ϑε “ ΄ “4 “ 

προὔστη τῆς πόλεως ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ϑ 
5 ΄“ ᾽ὔ » Ν Ἂς 5 ,ὔ » » » “ 7 

ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτὴν, καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐκείνου μεγίστη; 
3 7 « ΄, ᾽ὔ « ἣ , Ν 5 ’, 

ἐπεί τε ὃ πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ 
Ἅ Ἁ ἴὰ 3᾽ ; Ἀ ,ὔ "» Ν “νὴ μ4 Ν 

ὁπρογνοὺς τὴν δύναμιν. ἐπεβίω δὲ δύο ἔτη καὶ μῆνας ἔξ’ καὶ 
Ε] Χ ΕἸ ’ αὐ ϑας Υ "΄ ᾿ ἌἜ ε , » ω Ἕ 

ἐπειδὴ ἀπέθανεν, ἐπὶ πλέον ἐτι ἐγνώσθη ἢ πρόνοια αὐτοῦ ἡ" 
᾽ ἈΝ , ἘΝ: ΔΝ Χ « ΄ὕ ἧς ; Ν Ν 

ἐς τὸν πόλεμον. ὁ μὲν γὰρ ἡσυχάζοντάς τε καὶ τὸ ναυτικὸν το 
“4 Ε Ἂν ἣν » Ἂ “-“ , 

θεραπεύοντας καὶ ἀρχὴν μὴ ἐπικτωμένους ἐν τῷ πολέμῳ 
Ν “ Ὦ 7 ᾿ὕ 4 Ξ [2 ᾿ “ ’΄ 

μηδὲ τῇ πόλει κινδυνεύοντας ἐφη περιέσεσθαι: οἱ δὲ ταῦτα 
΄ 3 ΕΙ ΄ 27 Ν 57 » ζω 4 

τε πάντα ἐς τοὐναντίον ἔπραξαν, καὶ ἄλλα ἔξω τοῦ πολέμου 

Ι. ὁ ὅμιλος Κ. 8. ξύμπασα ἡ ΑΙΒΙΒΙΕΗ.Κ..Ν.α.ν.}..1. Ηδδοῖ. Ῥορρο. 
Βεκκ. Ο.α. νυ]ρο, ΓΤ Ξ ἡ ξύμπασα πόλις. 4. ἄξια 1,.0. 5. πρού 
Βεκκ. 6. ἐκείνου] αὐτοῦ ἴ. η. ἐπεί Α.Β.(ῈΕῊ .ΚῸΝ. ΟΝ ς«.ἃ.ἢρ.ἢ. Ηδδοῖ. 
Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΚ. οἵα. ". (6. δε οθίϑθυϊ ἐπειδή. ὅδε ΑΕ... ἐφαίνετο 
σι 90. 8. ἔτη δύο (. μῆνας ἕξ ΑΟν.. ΒΟΟΙΕ.Ο. οἱ ᾿οοίουϊ ἕξ μῆνας. 
9. αὐτοῦ ἐς ΑΙΒΙΕΒΉ ΚΟΝΟΝ.». Ῥορρο. 

““ ΠΟΙ ἢ τοϑρθοῦ ἴο ἐποηηβοῖνοβ δηᾶ 
“ε {Π6ῚΓ 811165.᾿ 1 Βᾶνθ [0] οννοα ῬΟΡΡο 
1ῃ τοβϑίοσπρ {πΠ6 ριποίταϊοη οἵ (6 
ΘΑΙ]ΙΘΥ οαϊείοης, Ὀγ Ρ]δεῖηρ' {πΠ6 οοτητηᾶ 
ΔΕΟΥ εἶναι Ἰηδίοα οὗ αἰζευ πολέμου. 
Κατὰ 5668 ἴ0 6, ““ονῖὶπρ ἴο, δ᾽οῃρ 
““ οὗ; Τηογα ΒΕΓ ΟΕ, “1ῃ ἸἨ6 νγὰΥ οὗ, 
““ ΟΥ̓ σοηπθοΐρα ΨΊ ἢ ἴῃ ἸνΠ]Οἢ Β6η86 
ἴ0 15 {ΠαὉ 10 βιρῃϊῆθθ [Π6 οαπι88 οὗ ΔΗ 
{μϊπρ.. ᾿Επολιτεύσαν 1 15 ΠΘΆΓῚΥ ΒΥΠΟῊΥ- 

Τ. πάντα τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν] 
Παῦ 15, {Ποὺ πηδᾶθ ΠΙΠῚ ΒΌΡΓΘΙΊΘ. ΟΥ̓ΘΙ 
1Π6 ΟΥΠΟΥ πὶπθ στρατηγοὶ, 1 {π6 ἤγϑί 
Ἰογὰ οἵ [π6 ὑγθαβθιιτυ ΟΥ᾽ ἴΠπ6 ΔαΤΊΙΓΑ]Υ. 
ΟΙΏΠΘΕΠη65. ὕΠ6Γ6 τνὰβ πῸ ἤγϑΐ ἰογα, Ὀυὺΐ 
{Π6 ἴθ στρατηγοὶ ΕἸΓΠΕΙ σοπαποϊοα αἵ- 
ΓΑΊΓΒ. ἸΟΙ ΠΕ ἢ δα] Δα ΠΟΥΓΥ, ΟΥ̓ 
Εκθ τῃ6 ῥγοίουβ οἵ ἤοπιθ πιδὰ {ΠῸ]1 
ΒΟΥΘΓΆΙ αἀθραγπηθηΐβ ἀββισηιθα (0 {Π6ΠῚ, 
ὙΠΟ ἢ {Π6ν τηδηαροα νἹποαῦ {Π6 Ἰηΐοτ- 
ἔβγθηοθ οὗ {Π6Ὶ1 σΟ]]θαρτιθβ. 566 Βοῃδ- ΤπΠ0118 ΜΙ ᾧκησαν, 8 οἰκεῖν 15. 866, 
18 Πη, 1)6 ΟΟΠΉ1115 Αἰμοηίοῃβ. Ρ. 313, 1]. 47. 2. ἐς πλείονας οἰκεῖν : ““ΤἼῸ ρΡῸ ὁΠ 
214. “ΠΟΥ ᾿ἶνα ἴῃ Οἷν]] το] 08; ἴο δοῦ ἴῃ 

5. ἐν τῇ εἰρήνῃ] Μτ. ΒΙοοπιῇῆθὶ ἃ ““ οἷν}] στϑ] ΠΟ 8." ὙΤΠ6 δοῦνθ ΓΟΥΤῚ 18 
ΤΊΡΉΠν ἰηΐογργοίβ {Π18 [0 πιθᾶὴ ἔδθ τιϑοὰ Ὀγν ἽἽΠππον 1165, ΔἸΠΠοιρ ἴῃ ἃ 
Ῥθδοθ, ἰ. 6. {Π6 ΓΠΙΓΓΥ γϑαυβ᾽ ἔσιιοθ νυ ἢ ]ο ἢ πραΐγα] βρη Ποδύοη ; (868 1. 19, 1. {Π]. 
[ο]]οννοα [Π6 τονοὶὶ οὗ Ευρθοα, ἰ. 115.1. 62, 4. 66, τ. ΙΝ. 114,1. 120, 7. ὟΠΙ. 
Δ Πα τυ ΒΊΟἢ [ουτηθα 1η6 Ἰοηροβῦ ρουϊοα οἵ 58, 3. 07. 2.) Π6 τη] α]6 15 ργθίθγγθα ὈΥ͂ 

Ἰοιηοβίμθηθβ ἀηα {Π6 οταΐοσβ. [Ὁ ποὺ 
ΤΟΙΊΔΪΠ8Β ἴο ἀ5}ς, νναῦ “ὉΠ νν156 ΤΠ ΘΆΒΊΓΘΒ, 
ΚΜ Ἐ]ΟῚ Βθοπηρα (0 Πᾶνα ποίῃϊηρ' το (ὁ 
“ς ΨῈ ἢ [Π6 ννᾶγ, ἃ Πα ν μο86 [αἰ πιστὸ αἰ δοιθα 
“ (η8 Βισοθββ οἵ {πΠ6 ννᾶν," “πον 168 
Πθγθ ἃ]]465 το. “6 (θυ πι8β κατορθού- 
μενα ἃ! σφαλέντα βθοιὴ [0 8ηδν {Παΐ 
ἔξω τοῦ πολέμου ΤηθΔ 8 Β110}} ΤΠΘΑΒΊΙΓΘΒ 

16 Δα πη] Ἰβύγα 9 η οἵ ΡΘυΊΟ]68. 
ἡ. ὁ δὲ φαίνεται] (ΟΠπραΓα ποΐθ οἢ 

ΤΡ τα; Ὁ; 
13. καὶ ἄλλα ἔξω τοῦ πολέμου κ. τ. (Ε 

““ ΑΠπα ἴῃ ΟΥΠΘΥ τηδίίθυβ, νΠ]Ο ἢ ΒΘΘΠΊΘα 
“το Πᾶνα ποίῃϊηρ ἴο ο ψῈ ἢ {Π6 τναγ, 
ἐξ (ὨΤΟῸΡἪ ρτϊναΐθ ἀιη ὈΠῸ ἢ ἃ πα ρ᾿γῖναΐθ 
ὑς ραΐη, {πον δαἀορίθα τη νν]88 ΠΠΘΆΒΕΓΘΒ 
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ΑΤΗΕΝ5. Α.Ο 430. ΟἸνταρ. 87. 3. 
΄ μι ΝΝ Ν 5.7 ,ὔ ΟΣ ἘΣ ’, 

δοκοῦντα εἶναι, κατὰ τὰς ἰδίας φιλοτιμίας καὶ ἰδια κέρδη, 
΄- ΕΣ ΄“ » Ἀ Ν Ν » » 7 

κακῶς ἐς τε σφᾶς αὐτοὺς καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐπολίτευσαν, 
ἃ ΄ Ἁ ΄- 5 ΄ Ν Ν Ἢ “ “- 

οἱ ἃ κατορθούμενα μὲν τοῖς ἰδιώταις τιμὴ καὶ ὠφελία μᾶλλον 
53 ’ὔ ᾿ ΄“ ’, ΕῚ Ν , ’ ,ὔ 

ἣν, σφαλέντα δὲ τῇ πόλει ἐς τὸν πόλεμον βλάβη καθίστατο. 
», ὌΠ}, σ » ΄- ν ἂν ΟΝ ΄σ ἊΝ ’ὔ Ν 

βαίτιον δ᾽ ἦν ὅτι ἐκεῖνος μὲν δυνατὸς ὧν τῷ τε ἀξιώματι καὶ 8 
΄ 7 ΄ ΄ 5 ΄ ΄ 

τς, Τῇ γνώμῃ, χρημάτων τε διαφανῶς ἀδωρότατος γενόμενος, 
ν" ἜΣ Χ “ » ΄ Ν » ᾿γ, ΄“ ΄ς “ 

κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, καὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ 
» ΚΣ ἢ 4 κΝ κὴ Ν Χ Χ Ν᾿ ΕῚ » ΄ 

αὐτοῦ ἢ αὐτὸς ἦγε, διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ οὐ προσηκόντων 
Χ [4 Ἂ, « [ ᾽ ὰ 5 ΑΘ Δ 3 7 

τὴν δύναμιν πρὸς ἡδονήν τι λέγειν, ἀλλ᾽ ἔχων ἐπ᾽ ἀξιώσει 
κ 7, » ἿΞ ΡΣ - ,ὔ 7ὕ » χ 

. τοκαὶ πρὸς ὀργὴν τι ἀντειπεῖν. ὁπότε γοῦν αἴσθοιτο τι αὐτοὺς 9 
κ᾿ Ν [χ4 ΄σ ᾿, [4 βόετ ας Χ 

παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ 
“ Ἀ , 3 » ,ὔ » ,ὔ ΄, Γν τς 

φοβεῖσθαι, καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ 
Ν ΄σ Ε] , εν ἿΑ Χ ,ὔ, ΒΕ 8. ἊΝ 

τὸ θαρσεῖν. ἐγίγνετο τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπο το 

4. καθίσταντο Ὁ. 
ὅθρ.. Ρ. 3406, 14. οἵ τποχ ἀδώρητος. 
Μασ. ΝΥ. ἀξιῶ. εἰπεῖν σ. 
ἀναλόγως ().6. 

85 ὍΈΓΘ ἰογοῖστι 0 {Ππ6 {ππι6 οὈ]βθοῦ οὗ 
[886 ψὰγ; 56} 8ἃ5. ῬΓΟΡΘΙΥ Βρθακιηρ 
τηδθ πὸ ρατέ οἵ {π6 οοηΐεβδί ᾿Ῥδύνγβοῃ 
Αἴμθηβ δπα [δορράθμηοη. Απᾶ 80 Μγ. 
ΒΙοοιηῆθια Ἰηΐεγργοίβ ᾿ΐ, ἀπα τὶσηῆν 
ΘΟΙΏΡΆΓΘΒ {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ἔξω τοῦ λόγου, 
ἔξω τοῦ πράγματος : (866 Ατ]δίοί. ἈΠ6- 
ἰογ. Π]. τ4, 8.) ἸΤΒυογαϊᾶθβ 8116 6885 
[Π6Π ἴο 5110 ἢ Τ]ΘΑΒΊΙΓΘΒ 85 {Π6 Β6ΠΗ]Πρ' ἃ 
Βαιδαάγοι ἴο (ὐγοΐθ, ἴο στπαῖζθ 8ῃ αἰζθιηρί 
προη Ογάοπια, νῃθη Ὁ οὐρῃΐ ἴο Πᾶνα 
561166. ννΠοιιῦ 1055 οὗ ΠΠη6 ἴο ΤΟΙ ΠΌΤΟΘ 
Ῥμοσγτηΐοη, [Π. 85; 5. 6. [Π6 νναβέϊηρ' {ΠΕῚΓ 
ἔοτοθ 1ῃ ρεβίτυ Ἔβχρθαϊοπ8 ἴῃ ΘἸΟν θ6- 
ἔοτθ {Π6 στγϑαΐ ᾿πναβίομ, ΟΥ̓ Ψν ΠΟ ΠΟ 
παύϊοπαὶ οὐ]θοῦ τνὰβ σαϊπθά, ἀπ [Π8 
Τ)ουϊδη βίαίθβ ΠΟΥ Δ]]Θπαίθα ἔγοτη 
Αὐἰμεπβ; ἴπθ6 ἱπιαυαϊίοιιβ δἰΐαοκ ΡΟΝ 
Μεῖοβ, υνῃὶ ἢ ρτονοκθα 50 βίτομρ' ἃ ἴ68]- 
ἴηρ οὗ Ἱπαϊ!σπαίϊοιι [Ὠτουρηοιξ ταδθοθ : 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ αἶϑὸ [ῃ6 δχρϑαϊοη ἀρϑϊηβύ 
Βωοίϊα, νον ρα ο [Π6 ἀοἔραξ αὖ 1)6- 
1ππππ| ; Πα ψάυ]οι5 ΡγΟΟΘθαϊησβ ΡΟ ΠΔΡ5 
οἵ {πε νῆες ἀργυρολόγοι, 516 ἃ5 1Π056 
τροοσάθα 1{Π1|. το. ὈΥῚ ΒΟ {Π6 8]1165 
γνΈγῈ Παγαββθα ἃ Πα τη ρονου5ῃ66, δηα ἃ 
ΘΘΠΟΓΆΙ ᾿ΤΡΓΘΒβίοη. ογεαίθα οἵ [Π|6 6ν}15 

6. τε] δὲ ἀρπιὰ Ατιδα. 

οὖν σ. 

138. θαρρεῖν Α.Β..ΕΝΗ.Κ..». θαρσοῦν ε. 

ἀδιαφανῶς 1. ἀφανῶς Τιοχ. 
10. τι] οἵη. 6. οτη Αὐὶβ δ οὐ Ποῖα 

τις Β. ἂν ἃ. 12. αὖ ἀλόγως] 

οἵ [π6 ΑἸΠθηϊδη ἀομη]ΠΙοη. 
6. ἀδωρότατος) Ρ]αΐατοῃ. Ῥετ]ο]. τότ. 

1Ὶ Ἰοσουι προσφέροντα σωτήρια. ὅ38]- 
15. [ην]οΐτιβ δἀνθύβιτη αἰν!ὰ5. ΡΙῸ 
τε διαφανῶς ἽὝΠοΙη. Μαρ, ἢ. ν. δὲ διαφ. 
ὝΑ55. 

ἡ. οὐκ ἤγετο μᾶλλον] ΑὙΒΕ14. ἴοτη. 
Π]. Ρ. 442. ἴεν. 

8. διὰ τὸ μὴ κτώμενος κ. τ. λ.] “Βε- 
“ ραῦβθ. Π6 ττηθα ποῖ ΠῚ8 τνογβ (0 
“ ῬΙθαβθ {Πθπη, Π|Κ6 ΟΠ6 γγὴ0 15 σ ΙΠΪΠρ' 
“ῬΟΥΘΙ ὈΥ͂ ὉΠΟΥ͂ τηθδηβ, Ὀπΐ τγὰ8 
“4016, οἡ {Π6 βίσθηρτῃ οὗ 15 ῃΙσῇ οΠα- 
““ Χίου, θυύθὴ ἴο Ὀγᾶνα [Π6ῚΓ ΔΠΡΘΓ ὈΥ͂ 
““ σρὨ ΓΔ] Πρ ΓΠ6ῚΓ ΜῈ: ΠΙΘΓΆΠ]Υ, 
“ βψ6ῇ [0 Βρθᾶϊς 1ῃ ΟΡΡρΟΒΙΟΠ ἰο [ΠΕ] 
“ς ἹΠΟΙΙΠΔΙΊΟΠΒ, 50 ἃ8 [0 δχοῖϊΐθ {ΠῸ6}Γ 
κε ΔΏΡΘΓ." Πρὸς ὀργὴν σαππού ΠΟΙ 51]6- 
ΠΥ ““ΔΠΡΤΥΥ,᾽ θὰ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΒ ΘΧΔΟΙΥ 
ἴο πρὸς ἡδονήν ; ΜΏΪΟΝ πῸ ὁπ ψοι]ᾶ 
{Β1η1 οὗἉ {γα ηβ]αι]ηρ “Κ ΜΠ] ΠρΡΊγ ἡ ἴῃ [Π18 
Ῥάββασβθ, Δ Πουρ ἢ 10 Πὰ5 {Ππαᾶῦ Βρηβοα- 
ΤΟΙ Θἰβθυνηθγθ. 

9. ἔχων---ἀντειπεῖν] ἽΠΠΟΙ. Μασ. ἴῃ 
ἀξιῶ. Νια. Τ)οπηοβίῃ. οοπίτα Αὐϊβίοριομ. 
Ρ. 458. Υὴ»α55. 

πππι 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΗΕΝΒ. Α. Ὁ. 490. ΟἸνΙΩΡ. 87. 3. 

΄' ,ὔ 5 Ἂς 5 ΄ « ὟΣ τ τὦ 3) 5 Ν ΄ 

τττοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. οἱ δὲ ὕστερον ἴσοι αὐτοὶ μᾶλλον 

970 

Ν 5 Ν ΒΩ Ἂς, » , “ -“ -Ψ 

πρὸς ἀλλήλους ὄντες, καὶ ὀρεγόμενοι τοῦ πρῶτος ἕκαστος 
, » ΄ ν ἕξ Χ “ ΄, Χ Χ ΄ 

γίγνεσθαι, ἐτράποντο καθ᾽ ἡδονὰς τῷ δήμῳ καὶ τὰ πράγματα 
» ΄ ΕΣ ικ ΕΩ ᾿ τς 

τ: ἐνδιδόναι. ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλὰ ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει καὶ 
» Ἁ » 7ὔ «ς , Ἂς « » 7 ΄-“ ΝΣ » 

ἀρχὴν ἐχούσῃ ἡμαρτήθη, καὶ ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς" ὃς οὐδ 
΄σ ͵ὔἹ « ’ὔ 53 Ν ἃ ͵ὔ “ ΄ 

τοσοῦτον γνώμης ἁμάρτημα ἣν πρὸς οὗς ἐπήεσαν, ὅσον οἱ 
΄ ᾽ Ἂ , ! “ ΄ 

ἐκπέμψαντες οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώ-: 
ΕΣ τὴ Ν Ν , ᾿ “ “ 

σκοντες ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου 
7 ΄ » - ΄ὔ » 7 , 

προστασίας τά τε ἐν τῷ στροτοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποίουν, 
Ν ᾿ κ χ κ᾿ » » , » ΄ “ὦ 

καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν πρῶτον ἐν ἀλλήλοις ἐταράχθησαν. το" 
7] ᾿ 5» ͵ 5, ΄ Ἀ ΄ ΄σι 

τα σφαλέντες δ᾽ ἐν Σικελίᾳ ἄλλῃ τε παρασκευῇ καὶ τοῦ ναυτικοῦ 

1. μᾶλλον αὐτοὶ (.6.1,.0..6. οατα ΑὐἸβι46, 4] εἰ ὕστεροι. 
καὶ] οἵη. (.1,..0.Ρ. οὔατα ΑὙ]ΒΈ 166. 

6. ἐπίεσαν 1.. ἐποίησαν Ο.Ῥ. ἀπήεσαν σ΄. 
Ῥο. 3: ἡδονὴν Ω. 

(.ε. 5. ὃς] ὉΠΟΙΒ ἱπο]δι Β6ΚΚ. 
ἐποίεσαν Υ. 

γα ]ρὸ διαφοράς. 9- ἐν] οἵη. 6. 

. καὶ τὰ πράγματα ἐνδιδόναι 1. 6. 
“ς Νοῦ ΟΠΪΥ ἴο ἔγατηβ {Π6}]Ὶ Βρθθοπ68, θαΐ 
« ργϑῇ {Π6ῚΓ ΔΟΟΠΒ ΔΠ6 ΠΊΘΆΒΊΓΘΒ, 86- 
““ ρογαϊηρ ἴ0 {π6 ρ]θάᾶβαγα οὗ {Π6 ρθο- 
ΘΟ Ν 

5. οὐ τοσοῦτον γνώμης ἁμάρτημα κ. τ. Δ] 
ΤΟΥ 4685. ΠθγΘ ΘΧΡΥΌΒ8688 [Π8 ΒΔ ΠῚΘ 
ΟΡ πο νν ΒΟ 6 ταρθαΐβ ἴῃ ὕννο ΟἴΠῸΓ 
Ρΐαςο5, (Ὁ. 41, 6. 11. 42, 3.) ΠδιηεΪν, 
[παῤ {ῃΠ6 ΑὐΠθηϊαη ΡΟΝ νγὰ8 [Ὁ]}]}Κ 
αἀδαμπαίθ το {π6 οοπηποβί οἵ ὥὄὔγσδοιιβθ, 
μαα ποῖ [π6 θχρβαϊοη θθθη Π]]ΒΠΊΔη- 
ἀρρα ὈΥ [Π6 σξῃογαὶ, Δ Π4 1Π51ΠΠ 0] ΘΠ {]Υ 
ΒΌΡΡΙΠΘα ὈΥ͂ {π6 ρονθυππηθηῦ αὖ ΠΟΙΠΊΒ. 
ΤΠ νογβ οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομέ- 
νοις ἐπιγιγνώσκοντες ΒΥ, “ποῖ νΟΙ]ηρ’ 
“ς αἴλουννασβ [η6. πθϑα [ἢ] 5 ΡΡ]168. ἴὸ 
“ε {Π6]Γ ἀΌβθηῦ δυιπδιηθηΐ :᾿ [ῸΓ ΝΊΟΙαΒ 
γγὰ8 ρσδυθηίθα ἔγομὰ ᾿πηργον]ηρ 8 ἢγδὺ 
ν]ΟΙΟΥΥ ΟΥ̓ {Π6 ὐγγασιβᾶηβ, ΟΥ̓ ἴΠ8 
νναηῦ Οὗ σαν] Ὺ Πα ἸΠΟΠΘΥ͂ ; 8η6 [Π6 
ὙνΠ0]6 νυ] 6 τνὰ8 Ἰοβὲ θοίοσθ πθ σου] 
σοῦ βαρρ!οα ἴτοσα Αἴπθηβ, Ὗ]. 71, 2. 
Απαᾶ βαρ βθα θ ΠΥ {Π6 ΔΥΙΠΔΠΘ ἢ υνἃ8 
ΔἸ]οννοα ἰοὸ Ὀ6 τραπορα ἰο στθαΐ αἰβίγθϑ8 
ἈΠ νγθάκηθββ, Ὀθίογθ {Π6 βθοοπα ὄχρο- 
αἀἰάοῃ νγὰ8 βθηῦ 0 σϑὶ πίοσοθ ἰ{, Τοῖς 
οἰχομένοις : [Π18. ΡΑΙΠΟΙΡ]6. Πὰβ. ἃ Ρααβ 
ΒΙσΠἸ Ποαίοη, ““ἼΠΟΒ6 ν0 ἡγ γ σὍΠΟ;᾽ ἃ8 

. οἰχομένοις] ὁρωμένοις 6. 7 
διαβολὰς Α.Β.ΟΞΕΕΙΚΟΝ. ΟΝ ἃ... Ηδαοκ. Ῥορρο. (611. Βεκκ. 

2. ὀρεγόμενος 
4. ὡς] οὁ11. 

8. τὰς] οἵη. ΕΚΟΝ,Θ.ο. 
α. εἱ 

ἀρ η, Ϊ. 1232. οἰχομένου καὶ σκηνησα- 
μένου, ἀπ {Π1]. 81,2. τὰς ναῦς οἰχομένας. 
50. ἥκοντας 5Ισ. 65, ““ {Π056 ὴΟ γγ8 8 
““ φοΙη6,᾽ πο ““σοπμηηρ," Ν].04,4. 6,1. 
τοὺς ἱππέας ἥκοντας καταλαμβάνουσι. ὅε6 
Μαί(μ. ατ. ὅτ. δ. σο4. 008. 2. 61, 3206. 
᾿Επιγιγνώσκοντες, ““ ΝΟΙΪηρ' ΟΥ̓ ΤΕΒΟΪνΊηρ᾽ 
“ς ΔἰυΘΓνν ΑΓ 5, ΟΥ̓ ΔΉΘΥΡ ;᾽᾿ ΘΟΙΏΡΆΓΘ 1. 70, 
2. ΠΠΠ. 57. 1. ΤΠ οοπβίγαοιοη ἴῃ νΠδΐ 
[Ο]ονν8 15 ἀουθίέα]. Ῥορρο τϑρϑαίβ ἐπι- 
γιγνώσκοντες---οὐ τοσοῦτον---ἁμάρτημα 
ῃν) οσοὸν οι ἐκπέμψαντες---ἐποίουν Και 

ἐταράχθησαν, οὐ τὰ πρόσφορα---ἐπιγιγνώ- 
σκοντες, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς 
ἐπιγιγνώσκοντες. [Ι ψουἹὰ Ὀ6 ΠΠΟΙΘ 
οογγροῦ, 1 (Ὠϊη]ς, [0 ΒΡΡΙΥ Β0ΠῚ6 ΤΊΟΓΘ 
ΘΘΠΘΓΆ] προσ, βι10ἢ ἃ5 πολιτευόμενοι, ΟΥ̓ 
βουλευόμενοι. Διαβολὰς 15. Τρ. ]ν το- 
ἔοσσθὰ Ὀγ ΟΟἼ]ον το {π6 ππρτουπᾶθρα 
ΟΠμασροθ Ὀτοιρης ἀραϊηϑύ ΑἸ Ια 68, 
νν]ο 16 το 8 τϑίποναὶ ἔτοπὶ {Π6 
οοΙηηδ μη. Πρῶτον ἐταράχθησαν, ““ἘοὸΥ 
“(ἢ ἢγβὺ (τὴθ βποθ {Π6 θχριυϊβίοη οὗ 
“(6 Ῥ᾿εἰβύγα 1126. νοσα ᾿ηνοϊνθα ἴῃ ἴη- 
“ς [6γΠ8] ἰγοῦ]68 ;᾽" ΟΥ, “ψεγθ ἢχβέ 
“ς Ἰηνοϊνοα 'ἰπ ἰπίου πα] {τοι ]65, ἀπα 
““ Αἰξογνναγ 8 [Π6 π]Βο οἵ οχίθπαρα 10- 
“ε 56} 1ἴ0 {Π5Ὶ]1 [ογοῖρ Ἰηϊογοβίβ.᾽ἢ 
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“ Ὰ ἵ ΄ Ν οὖ Χ λ ἫΝ » ’ 5, 

τῳ πλείονι μοριῳῷ, καὶ κατὰ τὴν πολιν δὴ εν στάσει οντες, 
“ ͵ Χ Ὑ 5 ΄- ω ,, ε Ξ 

ομῶς τριᾶ μὲν ετὴ αντειχον ΤΟΙ ΤΕ Τροτέρον ὑπάρχουσι 

,ὔ Ν “- 5 Ν ᾿ς ᾽ 5 ΄“ Ν “ 

πολεμίοις καὶ τοῖς ἀπὸ Σικελίας μετ᾽ αὐτῶν, καὶ τῶν ξυμ- 
’ ΒΩ “ ᾿ς - ’ ’ὔ -“ 

μάχων ἐτι τοῖς πλείοσιν ἀφεστηκοσι, Κύρῳ τε ὕστερον 
’ὔ’ , ὮΣ “ , 

5 βασιλέως παιδὶ προσγενομένῳ, ὃς παρεῖχε χρήματα [Πελο- 
Ν , , ΄ ἊἋ » 

ποννησίοις ἐς τὸ ναυτικόν" καὶ οὐ πρότερον ἐνέδοσαν ἢ αὐτοὶ 
ἊΝ Ν Ν 7 Ἃ 

ἐν σφίσι κατὰ τὰς ἰδίας διαφορὰς περιπεσόντες ἐσφάλησαν. 
“ “ - 5 ΚΦ ΄ ΞΡ. 819 -“ Ὁ ἘᾺΝ 

τοσοῦτον τῷ []ερικλεῖ ἐπερίσσευσε τότε ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς τΆ 
᾿ς ἣν ΄ “Ὁ φ 7 Ἂ ΄- 

προέγνω καὶ πάνυ ἂν ῥᾳδίως περιγενέσθαι τῶν ΤΙελοπον - 
“ “ ᾽ὔὕ 

τονησίων αὐτῶν τῷ πολέμῳ. 
ε Ν , ’ὔ “- » ΄- 

ΤΧΥῚ. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τοῦ αὐτοῦ 
΄, » ’, Ν ε ᾽ν » ΄ Χ “ 

θέρους ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑκατὸν ἐς Ζάκυνθον τὴν νῆσον, 
ἉἋ σ΄ ’ ᾽ ἣ “ 

, ἢ κεῖται ἀντιπέρας ᾿Ηλιδος" εἰσὶ δὲ ᾿Αχαιῶν 
Ἐπ} 1655 Θχ Ρ α 0 ὁ Ὲ μ 

- Ὰ ἐς ᾿΄ ἈΠ 53 
πο Τπορδαπιοιίαης Τῶν ἐκ [Πελοποννήσου ἄποικοι, καὶ Αθηναίοις 
ἀβαϊηβϑὺ Ζϑον 118. 

ξυνεμάχουν. ἐπέπλεον δὲ Λακεδαιμονίων χίλιοι 

ὁπλῖται, καὶ Κνῆμος Σπαρτιάτης ναύαρχος. ἀποβάντες δὲ 

1. πλείονι Α.Β.ἘΕΙῊ .Κ.6.».ἢ. Ηδδοκ. Ῥορρο. οε]]ογ. ΒῈΚκ. ΟὉ. εἰ ςοίοτὶ 
πλέονι. ἤδη] ἔτι Α. 5. ἔτη] ἔτι Α. ἀνεῖχον 1. 4. πλείοσιν Α.Β.Ε.Ε, 
ΗΚΌΟΝΡ.ς.α.5.8... Ηδαοκ. Ῥορρο. (οἉ]1οσ. βεκκ. (ἝΟ.α. εὖ οβθίεγὶ πλέοσιν. 
ἀφεστηκόσι πολεμοῦντες κύρῳ ἴ. 5. προσγεγενημένῳ 1,.0..Ρ. ἡ. σφίσιν αὐτοῖς 
ΘἽ ΘΌΡ δ: 9. περιγενέσθαι Α.Β.ἢ. ΕΝ Ὴ.».ἢ. Ρορρο. (ἀοβ]]οσ. ΒΚ. περι- 
γενέσθαι τὴν πόλιν οφοἰοΓΊ]. τῶν Ο. οἵα. α ΠΟΥ ΘΕ 1Ιο. αὐτῷ Κα ισ. 
οτῃ. Υ. 18. ἀντιπέραν Ὁ. 14. ἀθηναῖοι Α. Β.Ε, 15. δὲ] οπχ. ΕΗ. 
τό. κῆμις ἴ. 

2. τρία μὲν ἔτη ἀντεῖχον] πα 15, ““ Παη6, {παῦ ὙΠ {πΠ6 τπιπιοβύ θαβθ ἢ 
ἔγοτῃ [Π6 Βρυϊηρ οἵ [Π6 γϑὰσ Β. Ὁ. 407. 
γμοπ Ογσιιβ ἢγβῦ θηΐθγθα προη {Π6 ρῸ- 
ψογηπηθηΐ οἵ [μουν Αβ1α, ἴο {πΠ6 βρυὶπηρ 
οὗ 404 Β. Ο. ρθη Αἰμθηβ βυγγθη ογθα 
ἴο ᾿γβαπᾶοσ. Ηδ τηθηθοη8 {Π]8 Ἰαϑ 
Ῥουοα οἵ ἴΠγθ8 ὑθασβ, Ῥθοδιιβα 1ξ νγὰβ 
ἀυσιηρ {παῤ {ἰτη6 {παῤ Αἴμεπβ Πα ίο 
σοπίθηα ννΊ ἢ {Π6 τνΠΟ]6 ἴοσγοθ οἵ ὅσθθοο, 
ΒρΡΡουίθα πιο ἢ τηοτα οβδοίπια !!ν [Πδη 
Ῥεΐοτθ Ὀγ {Π6 τποπϑὺ οὗ Ῥεγβῖα. 

7. ἐν σφίσι---περιπεσόντες ἐσφάλη- 
σαν] ἼΠι6. ΤΠΟΤΘ τιϑ118] Θχρυθββίοη τνομ]α 
ῬῈ σφίσι περιπεσόντες, Ὀπΐ ἐν σφίσι 
τητιδύ 6 τἀ κθὴ ἢ ἐσφάλησαν. 

8. τοσοῦτον τῷ Περικλεῖ κ. τ. λ.} 
“ ΒΌΙΘΟΝ ἃ ΒρΡογαθιπἤδποθ οὗ πιθαπβ αἰ 
““ Ῥϑυῖο]65. ΤΠθῃ ῬΟβ56855, ἔγοτη νυ ΒΙΟἢ Π6 
“" οὗἉ ΒΙΠη56 1 ἔογοβανν, ΟΥὁ ἡπάσϑα Ὠοίοτο- 

“ἐ ρραα {ὙΠ ΠΡ ΟΥ̓ΘΤ {Π6 ΠΊΘΙΘ ππαϊα ρα 
“ [ογοθ. οἵ {Π6 Ῥε]οροππθβιδηβ." 80 
Τα Οἢ τηοΓ6 {πῃ Θποιρἢ Παα Πα ἴο θη- 
ΘΟΙΠΐΘΓ ἴΠπΠ6 ῬΕΙΟΡΟΠΠΘβΙΔΠη5, Β1η66 {πο Γ6 
τνὰβ δἰτηοβῦ Θποιρἢ ἴο0 σοΟηΐθῃα βιιοοθ885- 
{Ὰ]}]ν τυ ἢ 6Π6 τιηϊτοα ἔοτοθ οἵ Ῥϑ]οροη- 
ὨΘΒ.15, ΚἸΟΙγ, απα Ῥεγβια. Ἐπερίσσευσε 
15... ΘῸρΟ ΓΙ 5. 88» ἴπ ἥίᾶνν, [1 22. 
““Αα Ρ611ὰ οχίθυπα ῬΓΌΡΘ. βιροτογαηΐ 
““ νἹγεβ8.᾽" “ἼΠΕΥ Πδα τηοσα βίσεηρίῃ 
“ Πδη {πον τναπίθα." [σαπποῦ ππαθγ- 
βίαπα ψὩν {πΠο56 ψνοστἦβ ΒΠΟ.] ἢ Θν ΘΓ 
Πᾶν Ὀθθὴ σοπβίσιθα οἵ [Π6 Δ01Π1ν οἵ 
Ῥρυῖοϊθβ, ἂἃ8 Ροσίαβ δπα Οἴπουβ {γα β]αΐθ 
{Ποηη. αὐτὸς προέγνω Τηθ8 8, “ ἢΠ6. νγ»ὰβ 
““ σρηνηοοα Ὀείοσθ απ ὈΥ 8. ον ἢ 
“ τῇρθγθ ΔὈ]Π1ν, Ὀθίοσθ θα ρουίθησα μτονοα 
“1 ἴο {πΠ6 ννου]α. 
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ἐς τὴν γῆν ἐδύ χ πολλά ὶ ἐπειδὴ οὐ ὖ 4ἐς τὴν γὴν ἐδῇωσαν τὰ πολλά. καὶ ἐπειδὴ οὐ ξυνεχώρουν, 

ἀπέπλευσαν ἐπ᾽ οἴκου. 

ΤΧΥΤΙ. Καὶ τοῦ αὐτοῦ θέρους τελευτῶντος ᾿Αριστεὺς 
Κορίνθιος καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεις, ᾿Ανήριστος καὶ 

“ 7 

Νικόλαος καὶ Στρατόδημος, καὶ ἀλννονς Αὐἱδίθυβ οὔ ΟὐσγητΠ 

(ϑϑο 1. δθ, οὐ 5644.) ΠΤ μαγόρας, καὶ ᾿Αργεῖος ἰδίᾳ Πόλλις, πορευό- 
ἢ ΟΥΠΘΙ Δ Ραββῶ- " " ᾿ ) “ ̓ 5᾽ 5 “Ἢ Ἂν 

3, 

ΟΥΒ ἃΤῸ βοηΐ 0 βο]οῖῦ μένοι ἐς τὴν ᾿Ασίαν ὡς βασιλέᾳ, εἰ πῶς 

{πΠ6 δἱὰ οἵ {π86 Κὶπρ' οὗ 

Ῥογβῖία. ΤΉΘΥ ΔΓ 56]Ζϑᾶ 

ἴπ ΤΉτδοθ, 8Πη4 βίνθῃ ἴε: 3 “ ε ΄ ἐξ. 
εμε αφικνουνται {Τ΄ α. 

ἋΡ ἰο {π6 Αὐποπίδηβ πολ με: ὑ( φ ο ξ ως Ἵ λκὴν πρῶτον 
᾿ Ἂ 5 ΞᾺ 

Υ {ῃ6 ᾿ἰπίογοβδὺ οἵ δ8ὰ-Ἤ ΤῸΡ Τηρεω ἐς Θράκην, βουλομενοι πεῖσαί τΤεῖο 

ἄοοιιβ, Β0ὸπ οὗ ϑ'᾽[81668. ΤΑ ΜΝ ,ὔ ΄ ἘΣ ΎΔΟ- ͵, 

ΤὴΘ Αὐποηΐδηβ ῥα αὐυτον, Εἰ δύναιντο, μετασταντα ΤῊΝ Αθηναίων 

{ποτὰ 811} ἰο ἀθαίῃ. 

, 5» , ’ ͵ὔ 

πεισειαν αὐτον χρηματα ΤΕ παρέχειν καὶ ξυμ- 

’, ω Ἂ Ὁ 

ξυμμαχίας στρατεῦσαι ἐπὶ τὴν ΠΠοτίδαιαν, οὗ 
53 ΄’΄ ΄- ἔξ Ὁ" -“ 

ἣν στράτευμα τῶν ᾿Αθηναίων πολιορκοῦν, καὶ ἧπερ ὥρμηντο, 
“ “ ΄, αν 8 ΄ « 

δ ἐκείνου πορευθῆναι πέραν τοῦ ᾿Ελλησπόντου ὡς Φαρ- 
Ἄ Ἀ " ἃ ᾽ ΕΥ̓ ΕΣ ε 

νάκην τὸν Φαρναβάζου, ὃς αὐτοὺς ἔμελλεν ὡς βασιλέα τς 
Ἁ ν ἣν 

2 ἀναπέμψειν. παρατυχόντες δὲ ᾿Αθηναίων πρέσβεις Λέαρχος 
᾿2 ΄ὔ , Ν -“ Ψ 

Καλλιμάχου καὶ ᾿Αμεινιάδης Φιλήμονος παρὰ τῷ Σιτάλκῃ 
᾿ ᾿. ἐφ ἃς , ἂν ΄ ΄ὔ 

πείθουσι τὸν Σαάδοκον τὸν γεγενημένον Αθηναῖον, Σιτάλκου 
ἘΣ Ἂ ΕΩ 2 Ἁ “ σ“ Ἃ » « 

υἱον, τοὺς ἀνδρας ἐγχειρίσαι σφίσιν, ὅπως μὴ διαβάντες ὡς 
7 Ν , Ν ΄, ε εν 

3 βασιλέα τὴν ἐκείνου πόλιν τὸ μέρος βλάψωσιν. ὁ δὲ πεισθεὶς 2ο 

4. ἀνήριτος σ΄. 5. στρατόδημος Δ.Β.ἔ.ο.ἢ. Ῥγοθαηΐο Ν᾽ ]ΟΚοπαυῖο δὰ Ἡδοήηι. 
ΨΙ]. 1372. Ηδδοῖκ. Ῥορρο. (06]]. Βεκικ. ΟἿ 6. οὲ φοιουὶ Πρατόδημος. 6. ἰδιά- 
πολις Κα. ἰδιαίπολις σ. ἰδίᾳ πόλλις Α.Β.Ο. ΕΝ. εα 4. τϑοθηῦ. ΟΠ 68. ΟΘΡΟΙΙ ἰδίᾳ 
πόλις. 8. τε] οἵη. ἃ. παρασχεῖν (.(.1.1..0.}.Ω..6. 9. ὡς] ἐς 6... 
1ο. τήρεως Ὁ. τε πεῖσαι 4.1. 13. πολιορκοῦν καὶ ἧπερ, ΑΙΒΙΟΡΈΝΙΟΤ: .Β. ἢ. 
Ηδδοὶς. Ῥορρο. (106}1. Βοκὶκ. ἃ. οὗ να]ρὸ πολιορκοῦν καὶ παῦσαι βοηθεῖν τε αὐτοῖς 
καὶ ἧπερ. τό. πέμπειν ἸΚ. λέαμ γχος (Ὁ. 6κκ. λαίαρχος Ια. κλέαρχος ἴ. 
17. ὁ δῃίΐθ καλλ. (Ὁ. οπι. Α.Β.ἃ.Ἐν6.Η. Κ. ΠᾺ Ν.Ο.Θ.Ν.«.ρ.ἢ. Ῥορρο. (6]1. Βεκῖκ. 
ὁ δηΐθ φιλ. Ὁ. οἵω. Α.Β.Ε ἘΚ. Η.Κ.ΟὺΥ -.6. τὰ ἢ... ῬορΡρο. (06}]. Βοκκ. σι- 
τάμῃ Ῥ. 18. τὸν ροβὺ Σαδ. οπι. (.1..0.".6 10. ἐγχειρῆσαι ἘΝ}, μὴ] 
ΟΙῚ. Κ΄. ὡς] ἐς ΝΙ͂Ν, 

4. ᾿Ανήριστος καὶ Νικόλαος] ΟΟἸηραΙΟ ΘΥΘΥ νγὰ8 ὕΠ6 ἁιποιπί οἵ {π6 τη ]βοῃϊοῦ 
Ἠογοάοιιβ, 11. 157. ὙΠῸΥ τηϊρηῦ ἀο, μ6 5ποι]α {τγ ἴο βᾶνθ 

10. ὅπως μὴ---τὸ μέρος βλάψωσιν] [1118 Δαορίοα ΘοιιηΐγΥ [ΓῸΠ] ΘνΘσΎ ἄθρτθθ 
“Πα {ΠοῪ τηϊρηῦ ποῖ ὈΘΑΓ {ΠΗ6| ρᾶτὶ οἵ 6ν1] νυν μού Πο. ρυθαΐ οὐ 5118]]. (ὐΟΠΙρΡΆΓΘ 
““1η ἀοηρ ἸΠ]ΌΓΥ ἴο 15 οοπηίγυ." Τὸ 1. 127, 2. ὡς διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν τὸ 
μέρος τηθᾶη8, ὑπαὶ ΔΙΌ Πουρ ἢ {Ποὺ νοῦ μέρος ἔσται ὁ πόλεμος, «πα 1. 74) 4 
ΟἾΪΥῪ δὶχ ᾿παϊνιτι815, γοῦ ὑΠθν τηϊρῦ (0 ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς τε τὸ μέρος καὶ ἡμᾶξ 
ΒΟΙΠΘΙΒΙηρ 0 ᾿ηἼιγο ΑΥΠΘη5, ἀμ τνμαΐ- αὐτούς. 
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΄ » ᾿ ᾿ Ν ῃ ὟΝ δ - - πορευομένους αὐτοὺς διὰ τῆς Θράκης ἐπὶ τὸ πλοῖον ᾧ 
ΒΕ ΧΝ «ε 4 ΄ 

ἐμελλον τὸν ᾿Βλλήσποντον περαιῴώσειν, πρὶν ἐσβαίνειν ξυλ.-- 
΄ ,΄ ’, ΑΝ “- 

λαμβάνει, ἄλλους ξυμπέμψας μετὰ τοῦ Λεάρχου καὶ ᾽Αμει- 
΄ δι ΘΙ, » 7, “ . λ ΄ νιάδου, καὶ ἐκέλευσεν ἐκείνοις παραδοῦναι: οἱ δὲ λαβόντες 

ΦΨΟΥ » Ν 5 ΄ » ᾿ς ᾿ ΄σ ΄ 

δέκομισαν ἐς τὰς Αθηνας. ἀφικομένων δὲ αὐτῶν δείσαντες οἱ 4 
΄σ Ν » 7 ἐ Χ 53 ΄-“ ὕὔ ΄ 

᾿Αθηναῖοι τὸν Ἀριστέα μὴ αὖθις σφᾶς ἔτι πλείω κακουργῇ 
Χ σ Ν Ν Ἔ Χ “ 7, Ν “ δες 

διαφυγων, ὅτι καὶ πρὸ τούτων τὰ τῆς Ποτιδαίας καὶ τῶν ἐπὶ 
᾿ 4 » 2 , ΄ 3 , ΄, 

Θράκης πάντ᾽ ἐφαίνετο πράξας, ἀκρίτους καὶ βουλομένους 
3, ἃ - » ἣν ᾽ ΄, ΄ 

ἐστιν ἃ εἰπεῖν αὐθημερὸν ἀπέκτειναν πάντας καὶ ἐς φάραγγας 
᾿ς “ “ “ ’ὔ - . 

το ἐσέβαλον, δικαιοῦντες τοῖς αὐτοῖς ἀμύνεσθαι οἷσπερ καὶ οἱ 
΄ « “ Χ » ΄ Ὰ ", , 

Λακεδαιμόνιοι ὑπῆρξαν, τοὺς ἐμπόρους οὺς ἔλαβον ᾿Αθηναίων 
ς ΄- ΄ ᾽ « ᾿φ Ν ᾿ », 

καὶ τῶν ξυμμάχων ἐν ὁλκάσι περὶ Πελοπόννησον πλέοντας 
᾿ , ἍΝ ΄ 5» ΄ ΄ Ν ᾿ 

ἀποκτείναντες καὶ ἐς φάραγγας ἐσβαλόντες. πάντας γὰρ δὴ 5 
ΤῈ. Ν “- ’ὔ ΄ ΄ σ“ ’ τ 

κατ ἀρχᾶς τοῦ πολέμου οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὅσους λάβοιεν ἐν 
“ ΄ ,, Χ Ν 

τ τῇ θαλάσσῃ, ὡς πολεμίους διέφθειρον, καὶ τοὺς μετὰ ᾿Αθη- 
΄- ΧΝ Ν Ὅ ’ 

ναίων ξυμπολεμοῦντας καὶ τοὺς μηδὲ μεθ᾽ ἑτέρων. 
δ δὴ ΝΝ » Ν ͵ “ 

ΤΧΥΤῚ. Κατα δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ θέρους 
λ ΄' ἣς ΑΙ ΄σ » Ἷ, Ν ΄-“ Δ 

τελευτῶντος, καὶ Αμπρακιῶται αὐτοὶ τε καὶ τῶν βαρβάρων 
Χ Ἷ ΄ “ 

ὙΈΞΣΤΕΕΝ πσολλοὺς ἀναστήσαντες ἐστράτευσαν ἐπ᾽ ΓΑργος 
ΘΟΕΈΕΕΟΘΕ,. ἈΝ Ν ΧΝ 7 

20 Αειροις οἵ {πο Ατοῦτς Τὸ Αμφιλοχικὸν καὶ τὴν ἄλλην ᾿Αμφιλοχίαν. 
ἰοΐβ Α. Δ. ἢϊ- ,]ἷ δ Χ Χ Ν “- “ 

τ ΚΡ ἔχθρα δὲ πρὸς τοὺς ᾿Αργείους ἀπὸ τοῦδε αὐτοῖς 2 
Ἰοοπίοσαση. Ἀοσοοιπὲ οἵ 

ΔῸΞ δ ΝΕ 7 Χχ ἐμ6 οτϊεῖα δηὰ ὁαην γρξατο πρῶτον γενέσθαι. ἔΑργος τὸ ᾿Αμφι- 8 
ΠΙβίουυ οὗ ἐπαῦ ον ; ςς ΝΗ , ᾿ τ ὧν 

δᾶ Τέ5 ΔΙ απο νὰ λοχίκὸν καὶ Αμφιλοχίαν τὴν ἄλλην ἔκτισε 
1η6 ΑΟΔΓΠΔηΪΔη5 πα Ν ᾽ν Τ ἀδτς 57 ὃ » , Ν Ε 

ΠΕΣ μετὰ τὰ ρωικα οἰκαδε ἀναχωρήσας καὶ οὐκ 
» ΄ “ » 3 ΄ ᾽ , 

ἀρεσκόμενος τῇ ἐν ᾿Αργει καταστάσει ᾿Αμφί- 
ς:.ς5“ ᾿ ὁ ᾿ς γι Ψ ΄ " « Ἶ ΄σ 

λοχος ὁ ᾿Αμφιάρεω ἐν τῷ ᾿Αμπρακικῷ κόλπῳ, ὁμώνυμον τῇ 

τ. ᾧ] ὡς 6. 3. ἄλλους δὲ Ο.α.1.1.1,.0.ἅ.«.1. πέμψας α.1. 4. καὶ] ΟὁΠ1. 
ῬΊ, ἐκέλευεν 1,.0.". 6. ἔτι] ἐπὶ Κα. .ς.ἃ. πλείω Δ. ΕΟ. Ἢ. .Κ. .Υ.ε. 
ἃ.».}..1. Ηδδοκ. Ῥορρο. (0611. Βεκῖκ. πλέον 6. Β.Ο. οὐ οϑίετὶ πλέω. 09. φάραγγα 
Ο.α.1,0... φάραγκας Η.ο. το. ἐσέβαλλον ΙΚ. 13. φάραγγα (ὑ.5.6. 
ἐμβαλόντες 1... βαλόντες (.6. 14. οἱ] οπι. (.(.6. 17. τοῦ αὐτοῦ 
θέρους ΘΟ. 10. ἐπὶ τὸ ἄργος Ὦ. 20. καὶ ἐς τὴν 1,.Ο. 23. τὴν ἄλλην ἀμφι- 
λοχίαν ἃ. ἔκτισε μὲν μετὰ (.(.1,..0.Ρ.6. 24. μετὰ τρωϊκὰ ῬΡ.Ό 46. ἀμβρακικῷ 
Β. 1. οἵ βιταλ ον Ἰηΐτα. 

14. ὅσους λάβοιεν) ϑ'εο [Π| ποίθ οῃ {Π6 τννογᾶβ ὃν φέροιεν, (ἢ. 52, 5. 



280 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ὙΈΕΞΤΕΗΝΝ ΔΕ ΕΕΟΕ. Α.6. 430. ΟἸντΙΡ. 87. 3. 

ε - 4 3 5 ΄’, Ν 3 [2 , -΄ 

4ἑαυτοῦ πατρίδι Αργος ὀνομάσας. καὶ ἣν ἡ πόλις αὕτη 
“ ἴον ᾽ ΄, Ἂς ν ᾿κ γ5) ἈΝ 

μεγίστη τῆς ᾿Αμφιλοχίας καὶ τοὺς δυνατωτάτους εἰχεν οἰκὴ- 
« Χ “ ἈΝ “ “ “ , 

δτορας. ὑπὸ ξυμφορῶν δὲ πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον πιεζόμενοι 
5 ΄σ “ ͵7ὔ 

᾿Αμπρακιώτας ὁμόρους ὄντας τῇ Αμφιλοχικῇ ξυνοίκους 
» ’ Ν . 7 Ἀ -“ ΄- ΄ 

ἐπηγάγοντο, καὶ ἑλληνίσθησαν τὴν νῦν γλῶσσαν τοτεῦ 
“ βὰν “ . “ Ψ' « ς Ἂν ΜΝ 

πρῶτον ἀπὸ τῶν ᾿Αμπρακιωτῶν ξυνοικησάντων" οἱ δὲ ἄλλοι 
΄ » ΄ 53 Χ ΄ὔ 

6᾽ Αμφίλοχοι βάρβαροί εἰσιν. ἐκβάλλουσιν οὖν τοὺς ᾿Αργείους 

οἱ δ᾽ 
᾿ Χ ΄- 

᾿Αμφίλοχοι γενομένου τούτου διδόασιν ἑαυτοὺς ᾿Ακαρνᾶσι, 

ε ᾿Ν ΄“ ,ὔ Ἂς » ἩΝ ΤΡς Χ λιν 

οι μπρακιῶώται χρόνῳ Και αὐτοι ἰσχουσι Τὴν πὸ . 

Ν 4 3 Ψ » » Ν » “ 

καὶ προσπαρακαλέσαντες ἀμφότεροι ᾿Αθηναίους, οἱ αὑτοῖς 
,ὔ ΄ Ν ᾽ ν ΄“ ᾽ " 

Φορμίωνα τε στρατηγὸν ἐπεμψαν καὶ ναῦς τριάκοντα, αφι- 
εν ΄ ΄ ΄- ΟΥ̓ ᾽ὔ ΕΣ Ν 

κομένου δὲ τοῦ Φορμίωνος αἱροῦσι κατὰ κράτος ᾿Άργος καὶ 
Χ ᾽ ΄ » ΄ “ 3 ᾽ 

τοὺς ᾿Αμπρακιώτας ἠνδραπόδισαν, κοινῇ τε ᾧκησαν αὐτο. 

8᾽ Αμφίλοχοι καὶ ᾿Ακαρνᾶνες. μετὰ δὲ τοῦτο ἡ ξυμμαχία 
“ » ΄ « εὖ 

ο ἐγένετο πρῶτον ᾿Αθηναίοις καὶ ᾿Ακαρνᾶσιν. οἱ δὲ ᾿Αμπρα- τ 
΄σ Ν Ν ΒΩ 5 Ν 5 7 3 Ἂς ΄“ » 

κιῶται τὴν μὲν ἔχθραν ἐς τοὺς ᾿Αργείους ἀπὸ τοῦ ἀνδρα- 
΄“ “- » ΄“ σ“ ΕῚ Ἁ “  ὌΣῚ “-“ 

ποδισ ου σῴφων αὐτῶἦν πρῶτον εποιῆσαντο. ὕστερον δὲ εν τῷ 
3 - ἐ 

1. αὐτοῦ (..α.1,.0.6. ἡ] οπι. ΙΚ.1. 4. ὁμήρους Β.ρ. 5. ἡλληνίσθησαν 
ΤΡ οοκ. δά ΡΒγ νης. Ρ. 980. Ῥορρο. γλῶτταν ΝΙ͂Υ. τότε] οἵη. (6. 
1,.0.Ρ.6. 6. ξυνοικισάντων (Ὁ)... τῶν ξυνοικισάντων ἴ,. ἡ. ἀμφιλόχιοι ἃ. 
8. οἱ δὲ ἄλλοι ΝΙΝ. ο. γεγενημένου 1,,.0Ο. αὐτοὺς 6.ἁ το. προσπαρακαλέσαντες 
Α.Β.Ο ΙΕ ΕΟ ΙΗ ΓΤ ΚΟΝ.Ο. ΡΟΝν.Ρ.ς.6.. Ηδδοῖκ. Ρορρο. (0611. Βεκ. προσ- 
καλέσαντες Α).α.ρ.1. ν]ρο προσεκαλέσαντο. 13. ᾧκισαν (.Ο.Ρ.6.6. 14. καὶ 
Ὅλ 15. πρῶτον ἐγένετο (.(.1,.0.Ρ.6. τύ. ἀπὸ ὁπ]. ρ΄. 17. πρῶτον 
ΟΠ. (. 

5. ἑλληνίσθησαν τὴν νῦν γλῶσσαν πα Βιυξηδηη 4150 σοπβι θυ ΠΟΘ οἸκ᾽ Β5 
κι τ. λ.] ὙΠαῦ 15 ἴ0 βαυ, {ῃ6 Ηε]]δπίαπ 
Ἰαησιιαρθ 50. ΘΘΠΘΓΑΪΥ αΟἸΠιβθ αὶ ΟΥΘΓ 
ατϑθοθ αἴζογ {πΠῸ “Γτο)αη τνᾶγ, ἀηα ρᾶγ- 
ὉΟΌ]ΑΙΥ ἃἰου 1Π6 Ἰ)ουαη οοησαοβέ οὗ 
Ῥδ]ΟΡΟΠΠ6Βι15, ννὰβ Ἰη γοαπιορα ἰηΐο Ατη- 
ῬὨΠΟΟΠΙαη ΑΥρὸβ Ὀγν 1η6 Απηθτδοϊοίβ, ἃ 
Τοουίδῃ οο]οπΥ ἔγομι (ὑοτ] Π ἢ, ἀπ Βιιρογ- 
βοᾶάθα {παῤ οἱ ογ Ἰαηρστιαρθ νυ ΠΙΟὮ τνὰβ 
ΒΡΟΪκθη Ὀγ {Π6 οΠϊοῖβ οἵ {Π6 "Γγοϊαη οχ- 
Ρβαποη ἀπα {ΠῚ} [Ο]]Ουνουβ, ἀπ τυ] ἢ 
ῬΕΙΠΆΡΒ ἃ85 Ὀοὶηρ Ῥο]αβρίδη ὈΟΓΘ ἃ 
Υθαΐθυ γΘβΘ Ὁ] ά ποθ ἴο {πὸ [αἰἰπ. (ὐὐτα- 
Ρασε Ηεδγοποί. 1. 57. δπα ΤΠπαογά. 1]. 2. 
Δ ἢ τοραγὰ ἴὸ {Ππ6 ἴοτηῃ οἵ {Π6 τνοτῇ, 
ΒΕΚΚΟΙ ἴῃ ΠὶβΒ οαὐϊπίοη οἵ 1822 Πιὰβ 
γτοϑίογοα {Π6 οἱ γραάϊηρ ἑλληνίσθησαν, 

ΘΟΥΓΘΟΙΟΠ ἃ5. ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ΘΥτΌηθοιιβ. ΟὟ. 
σι. νοὶ]. 1. δ. 84. Δηγ. 6. 6α. 2. νοὶ. 11. 
Ρ. 4166. (ΔΟ]]οΥ 5. σϑίθγσθμοθ ἰὸ Βαί- 
ΤΠΔΠΠ 8 ΔΌΓΠΟΥΙΥ ΤηΔΥ ΠηἸ8]θδα [Π6 
ΤΘΔΘΥ, [ῸΓ 1Ὁ τηϊρσηῦ Ὀ6. Βα ρροβϑα [πτῸΠ] 
1Π6 ψᾺΥ ἴῃ ΠΙΟΝ (ΔΌΙΠΟΥ τοίθυβ ἴοὸ 10 
{πα0 Ὁ Γἀνοιγοα ΤΟ ΘΟ Κ᾽ 5 σΟΥΓΘΟ 0, 
ὙΠΘΓΘΔΒ 1η ἴαοῦ 10 ΘΟΠΠΘΙΏΠΒ. ἴ. 

10. καὶ προσπαρακαλέσαντες κ. τ. λ.} 
Ι Πὰν σοιγθοίθα {π6 βίορρίηρ ἰοῦ 
(ΟἼ]ον ἀηα ῬΟΡΡο, 80 ἃ5 ἴ0 τηδκο αἱροῦσι 
1η6 νϑῦ} ἴο προσπαρακαλέσαντες ἀμφό- 
τεροι, ἴῃ οἷαιιβθ οἱ αὐτοῖς---ἔπεμψαν 
Ῥθεϊπρ {Π6 ΒΆτη6 ἴῃ 56η86 ἃ5 1 1Ὁ Ὠδᾶ 
Ῥδθθὴ πεμψάντων τε τούτων Φορμίωνα. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. ὅρ, 70. 981 

ὙΈΕΒΤΕΝΝ ΘΔΕΈΒΟΕ. ῬΟΤΙΌΖ5Α. Α. Ὁ. 430. ΟἸντΩΡ. 87. 3. 
, ΄ Ν , Ρ δῖ ΤῊΣ τ 7, 

πολέμῳ τηνδε τὴν στρατείαν ποιοῦνται αὑτῶν τε καὶ Χαόνων 
͵, ΄“΄ ΄ ͵7ὕ ’ ᾿ 

καὶ ἄλλων τινῶν τῶν πλησιοχώρων βαρβάρων" ἐλθόντες τε 
Ν ἡ. “ ᾿ ΄ 5 4 ΧΝ Ν ΄ 

πρὸς τὸ ᾿Αργος τῆς μέν χώρας ἐκράτουν, τὴν δὲ πόλιν 
«ες ᾽ 5 ’ ε “- ΄ » ὔ ϑν9 

ὡς οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν προσβαλόντες, ἀπεχώρησαν ἐπὶ 
ΕΜ Ν , ΝΑ, »» “ Χ » “ 7 

δ οἰκου καὶ διελύθησαν κατὰ ἔθνη. τοσαῦτα μὲν ἐν τῷ θέρει το 

ἐγένετο. 
Ξ κ » ΄ὕ κ κ - 

1Χ1Χ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ᾿Αθηναῖοι ναῦς 
μ 5 Ν Ν , ἐν ΄ 
ἐστειλαν εἴκοσι μὲν περὶ 1]ελοποννηῆσον καὶ Φορμίωνα 

Χ ὰ ε ͵,ὕ » ’ὔ’ 

Ῥμοχιοῖοη οἰαθοηοα  σΤραΤΉγον, ὃς ορμώμενος ἐκ Ναυπάκτου φυ- 
τ, πν ἣν “ τ 5 ΄σ΄ 35 ὔ Ν ΄ 

10 Νιϑυρδοίυς, Μοϊοδαμᾶετ Ἄακῃν εἶχε μὴτ ἐκπλεῖν ἐκ Κορίνθου καὶ τοῦ 
βεπῦ ὙΠ ἃ Βα. ΔαΓΟ ἢ 

,ὔ ΄ ᾿ ζει." 5 ΄σ ε«. » 

το ῥτοίοοῦ ἐπὸ Ῥια- Κρισαίου κόλπου μηδένα μήτ᾽ ἐσπλεῖν, ἑτέρας 
πΙοίδη ἐγαθ οὗ Αἰ ΠΘἢ5 Ν' ἃ ’, , ’ 

ποτὶ ἐπὸ Ῥείορουιο. δὲ ἐξ ἐπὶ Καρίας καὶ Λυκίας καὶ Μελήσανδρον 
᾿ ΓΝ Ξ ὮΝ , 2} κα Ἀ 

ΒΘΌ ΓΕγΆβοοΙΣ, στρατηγὸν, ὅπως ταῦτα τε ἀργυρολογῶσι καὶ 
Ν ἣν “ 7 Ν 5“ » ἵ. « δ, 

τὸ λῃστικὸν τῶν [Πελοποννησίων μὴ ἐῶσιν αὐτόθεν ὁρμὼώ- 
ἊἝ ἿΝ ΄ ΄ι ’ὔ ΄“-“ » Ἂς Α 

τῷ μενον βλάπτειν τὸν πλοῦν τῶν ὁλκάδων τῶν ἀπὸ Φασήλιδος 
Ν ,ὔ Ν “ 5 ΄σ » ΄ ΕἸ ἈΝ δὰ “ 

καὶ Φοινίκης καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἠπείρου. ἀναβὰς δὲ στρατιᾷ 2 
Ε] , ΄σ 3 Χ ΄σ ΄ Ν “ ’ 5 Ἁ 

Αθηναίων τε τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς τὴν 
Δ “4 ε Μ λ ,ὔ ὃ » 7 Ν “ “ Ἷι 

υκιαν ὁ Νελησανδρος ἀποθνήσκει καὶ τῆς στρατιᾶς μέρος 
’ Ν ’ὔὕ 

τι διέφθειρε νικηθεὶς μάχῃ. 
πα ψα “ Ψ ΄σ- “ ΄ “-“ Χ 2 ΧΧ, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Ποτιδαιᾶται ἐπειδὴ 

4. κ »Ὰ 7 , ,ὔ ἣ Χ οὐκέτι ἐδύναντο πολιορκούμενοι ἀντέχειν, ἀλλ᾽ αἵ τε ἐς τὴν 
ἈΝ » ΄ 

Ῥοξίάαα. συστοπάο Αττικὴν ἐσβολαὶ Πελοποννησίων οὐδεν μᾶλ- 
{Πγοὰρἢ απο, ΤΠ ᾽ γν ΚΕ Ἐς ᾽: “ - 
πο σν τ λον ἀπανίστασαν τοὺς ᾿Αθηναίους, δ΄ τὲ σῖτος 

ἷ Ἂν 5 ΄ὔ 

ἐο ἀδρατί ὑπλατ.. ὀπελελροίπει, καὶ ἄλλα τε πολλὰ ἐπεγεγένητο 
, » ΄ , Ν 5 ΄ 

55 αὐτόθι ἤδη βρώσεως πέρι ἀναγκαίας καί τινες καὶ ἀλλήλων 
" Ο Χ ΄ ’ὔ ΄ 

ἐγέγευντο, οὕτω δὴ λόγους προσφέρουσι περὶ ξυμβάσεως 

Ι. στρατίαν . ἑαυτῶν (.6. καὶ τῶν χαόνων Ὁ. 2. δὲ (6. 3. πρὸς 
ἄργος 5. 4. προσβάλλοντες 56. 11. κρισσαίου 1,.0. κρησσαίου α. πλεῖν ὦ. 
χαι μελίσανδρον ΒΗΟΝΟΝ.. μελλήσανδρον Κα. 12. ὅπως τε ταῦτα ἀργυρολογή- 
σωσι τὰ χωρία ἴ,οχ. ϑερ. Ρ. 159, 31: 14. τὸ ληστρικὸν 1. 15. τῶν ἀπὸ] 
τὴν ἀπὸ Β. 21. ἐσβολαὶ ἐ ἐς τὴν ἀττικὴν Ὁ. Ε΄. ΕἸ ΤΡΟΌΡΟΝ.. 24. ἐπιλελοίπει 6,6. 
τε] τὰ ἃ. οπι. ἔ. ἐπεγεγένηντο 7,0. 25. ἤδη ] οπ. ἔ. καί πού τινες 
ἀλλήλων ϑ'ι1465. 20. ἐγέγευντο Α.Β.0.1}.Ε. Ἧ, Π.Ο.ΡΟΝ.Ὲ. Ηδδοῖκς. Ρορρο. 
(106}1. ΒΕΚΚ. ἐγεγεύοντο Ν.6.ῃ. ἐγεύσαντο ϑιιϊίαβΒ. ἐγεύοντο (α. οὔ νι!]ρο. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΡΟΤΙΠ.ΞΒΑ. ΡΙΑΤ,ΕΑ. Α. Ὁ. 480, 29. ΟἸνΡ. 87. 8, 4. 

΄ ΄σ “ » ᾿ “ δι αν , Ἄ 

τοῖς στρατηγοῖς τῶν Αθηναίων τοῖς ἐπὶ σφίσι τεταγμένοις, 

[29] [5.9 ὲθ 

΄-“ ΄ ΄ «ε ,, ΄ 

'ΞΞενοφῶντί τε τῷ Εὐριπίδου καὶ ᾿Εὐστιοδώρῳ τῷ ᾽Αριστο- 
ἡ Ν ’ “ ΄ « Ἀ ΄ὔ 

2 κλείδου καὶ Φανομάχῳ τῷ Καλλιμάχου. οἱ δὲ προσεδέξαντο, 
΄ι Χ ἴω ΄-“ Ν , 

ὁρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν ταλαιπωρίαν ἐν χωρίῳ χει- 
΄-“ 7 “ ᾿ς ’ὔ 

μερινῷ, ἀναλωκυίας τε ἡδὴ τῆς πόλεως δισχίλια τάλαντα ἐς ὃ 
Ἀ ΄ 3 7 ΄ 

8 [τὴν] πολιορκίαν. ἐπὶ τοῖσδε οὖν ξυνέβησαν, ἐξελθεῖν 
Ἀ ΄σ ΄ Ἀ ΕῚ », ΕΥ̓ « ω 

αὐτοὺς καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς ἐπικούρους ξὺν ἑνὶ... 
΄ ΄ ΄σ δὲ ὼ ὃ ΄ Ν 5» (2 ΙΝ τε Ν " 

ἱματίῳ, γυναῖκας δὲ ζὺν δυοῖν, καὶ ἀργύριόν τι ῥητὸν ἔχοντας 
» , . ν ΄ ἴω ἊΣ ον 

4ἐφοδιον. καὶ οἱ μὲν ὑπόσπονδοι ἐξῆλθον ἐπὶ τὴν Χαλκιδικὴν 
Ν ΄“ Ὡ » ͵ὰ ΕῚ ΄' ᾿ς ΄ 3 Χ 

καὶ ἕκαστος ἡ ἐδύνατο ᾿Αθηναῖοι δὲ τοὺς τε στρατηγοὺς το 
-" » “ ΒΕ. » ΄σ ,ὔ 5 Ἧ Ἂ “Ὁ 

ἐπῃτιάσαντο ὅτι ἄνευ αὐτῶν ξυνέβησαν (ἐνόμιζον γὰρ ἂν 
“ “- ͵ ΣΝ 7, τὶ » ΄ 

κρατῆσαι τῆς πόλεως ἢ εβουλοντο)ὴ, καὶ ὕστερον ἐποίκους 
ε “ " » Ἂ ͵ Ά, δ, “Ἂ 

δεαυτῶν ἐπεμψαν ἐς τὴν [Ποτίδαιαν καὶ κατῴκισαν. ταῦτα 
Ἁ 5 ΄“ ἴω Ψ΄' Χ , ,ὔ ΄σ 

μὲν ἐν τῷ χειμῶνι ἐγένετο" καὶ τὸ δεύτερον ἔτος ἐτελεύτα τῷ 
Ἧ ΄σ ἃ 77 , 

πολέμῳ τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξζυνέγραψεν. 15 
΄“ ’ ΄ ’ 

ΧΧῚ. 'Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ Πελοποννήσιοι 
Ν [ 7 » ᾿, Ν 5» Ἂν 5» Ἂ 7 Ἄ. ΄ 

καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐς μὲν τὴν ᾿Αττικὴν οὐκ ἐσέβαλον, ἐστρά- 
Ε ΄ Ξ ΄ Ν 

Α.Ὁ. 459. τευσαν δ᾽ ἐπὶ Π]λάταιαν᾽ ἡγεῖτο δὲ ᾿Αρχίδαμος 
ΟἸγπιρ. 87. 3, 4. ; ; 

ἐριρξοι ὁ Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίων βασιλεύς. καὶ 
ΤηΘ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙΔ 5 

- - . 7ὔ Ν Ἂς Ε ΄ὔ Χ “ 

ἱμρίορά οἵἨ ἱπγράιρ καθίσας τὸν στρατὸν ἔμελλε δῃώσειν τὴν γῆν" 30 
Ασα, ΤΠΔΙῸΠ δραϊηβὺ ᾿ Ἶ π: ΝΥΝ ᾽ ᾿ 

Ριαΐαα, Ὑπὸ Ριαίπαη Οἱ δὲ [[λαταιῆς εὐθὺς πρέσβεις πέμψαντες 
Β0η4 ἰο τοπιοηβίγαϊα Ν 3. Ν " ΩΝ «ς Α ὃ Ν 

3 νηῖὰ ἵμοὶ ου ἐμ ώ. Τρὺς αὕτον ἔλεγον τοιάδε. ρχίδαμε καὶ 
ΠΩ ὃ» ὙἷΪΣ Ἷ » ͵ “ 5.» ,ἷ 

Τυϑθου οΓ δ διίδοῖς, ὡς Λακεδαιμόνιοι, οὐ δίκαια ποιεῖτε οὐδ᾽ ἄξια 
-“ ΄ τὰ 5 Ν » “ Ἀ “-“ 

“ οὔτε ὑμῶν οὔτε πατέρων ὧν ἐστέ, ἐς γῆν τὴν [Ϊλαταιῶν 
,ὔ ᾿ς Χ « ΄ 

4“ στρατεύοντες. [Παυσανίας γὰρ ὁ Κλεομβροτου Λακεδαι- 5 
΄ ΄ Χ ε “4 ψι ΤΝ “- Γ Ν 

(ς μόνιος ἐλευθερώσας τὴν Ἑλλαδα ἀπὸ τῶν Μηδων μετὰ 

5. δὲ (6... χίλια 1,.0. ἐς πολιορκίαν ΑΔ... εἰς πολιορκίαν ΒΙΈΚΟΥ. 
οὔρ.ἢ.1. ἐς νοὶ εἰς πολιορκίαν ἘΙ. ἐς τὴν πολ. Ο.(α. Οἰμηϊδογιηῦ Δ Ἰου] τ πὴ 
Βεκκι.. ἴπ δᾶ. τηΐη. 1822, οἵ Ρορρο. 6. τοῖσδε] τοῖς α. γοῦν σ΄. ἐλθεῖν 6. 
7. καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας 1,..0. 8. τε (.6. ξυνδεῖν ἴ. τι] οἵη. 1,..0. 
9. ἐπὶ τὴν ΔΙΒΙΕΒΗ ΚΙΩΝΟΝ  ἔρ. Ηδδοῖὶς. Ῥορρο. ἀο6]1. Βεις. Ο(α. εἰ 
νυ]ρο ἔς τε τήν. το. ἡ ἕκαστος ().(.Ὁ..ο. ἐδύναντο 1..0.". 11. αὑτῶν θ6Κκ. 
18. ἔπεμψαν ἑαυτῶν Ο.(.1,.0.}.6. κατῴκησαν (. 15. συνέγραψεν ρ΄. ὁΠ|. ἔ. 
τύ. ἐπιγενομένου ἃ. θέρους ἔτους ἸΚΌΝ.ς.ἢ, 17. τὴν] οτῃ. Ρ. 10. βασιλεὺς 
λακεδαιμονίων 15.ν.ἢ. 22. παρ᾽ αὐτῶν (. παρ᾽ αὐτὸν6. 422. οὐδ᾽] οὔτε 1)]ΟΠΥ8. 
Ρ- 901. οὔτε οὐδ᾽ ἄξια Κ΄. 25. γὰρ] δὲ 1. 



ΞΟ ΒΕΡΆΦΗΙΣΊ ΒΟ ἼΠΞ γι. 289 

ῬΙΑΤΖΘΑ. Α.ὉΟ. 429. ΟἸντρ. 87. 8, 4. 

“« Ῥλλήνων τῶν ἐθελησάντων ξυνάρασθαι τὸν κίνδυνον τῆς 

ς μάχης ἢ παρ᾽ ἡμῖν ἐγένετο, θύσας ἐν τῇ Πλαταιῶν ἀγορᾷ 

“ Διὰ ἐλευθερίῳ ἱερὰ καὶ ξυγκαλέσας πάντας τοὺς ξυμ- 

“ μάχους ἀπεδίδου [Πλαταιεῦσι γῆν καὶ πόλιν τὴν σφετέραν 
, 5» “-“ “ φ ’ Ν 

5““ ἔχοντας αὐτονόμους οἰκεῖν, στρατεῦσαί τε μηδένα ποτε 
ΣῶνὩἢ , δ. 4. ᾿Ξ ἈΝ 4. γα Ὡς Ἂ » δ Χ » ͵ τ 

ἀδίκως ἐπ᾽ αὐτοὺς μηδ᾽ ἐπὶ δουλείᾳ, εἰ δὲ μὴ, ἀμύνειν τους 
ἐς “ ’ὔ ον ΄ , Ν ἘΣ ΡΝ ΄7ὔ 

παρόντας ξυμμάχους κατὰ δύναμιν. τάδε μὲν ἡμῖν πατέρες 5 
( . «ε Ἂ “4 3 (2. 

οἱ ὑμέτεροι ἔδοσαν ἀρετῆς 
» ,ὔ “ 3 

ἕνεκα καὶ προθυμίας τῆς ἐν 
ὅι.3 , “ ΄ Ἁ « “ Ν » 7, ὃ - ᾿ 

εκεινοίις Τοῖς κινδύνοις γενομενὴ 9, υμεις δὲ ταναντια βρᾶτε 

2. τῇ ] οτη. ἴ;. 
ἔυγκ. π. τ. ἕξ. οτὰ. ἢ. 
ἡμέτεροι Ἰδ. 8. τῆς] τοῖς Ε. Υ͂. 

4. ἀπεδίδου Πλαταιεῦσι --- οἰκεῖν] ]1 
Ῥό]ονα {Π6 56η86 οὗ ἀπεδίδου 15 ΤΑΙ ΠΘΥ, 
“88 ργδῃίϑα, ΟΥ Ῥγοφθθαθα ἴο στδηΐ :᾿ 
᾿ηρ] γπηρ [Π8 ΔΒΒΌΤΩΡΌΟΠ οα ἴΠ6 Ρατὲ οὗ 
Ῥαιιβαηϊαβ (0 αἸβροβ οἵ [Π6 ἰθυυϊίουυ οἵ 
ῬΙαΐδρα ἃ5 [Π6 ἀββθιη 16 α ἀὐθοκβ πουρΒΐ 
ῬΙΌΡΟΓ; πᾶπ {Ππαᾶῦ 1 τπθδη8, “ Π6 ρᾷνθ 
“5 ῬδΟΙς ΟΥ̓Τεβίοτυθα," πϑηηο]ν, αἰζου [Π6 
οσσπρδίοῃ οὗ 1 ὈΥ͂ ἴμ8 Ρεγβίαηβ. 8501 ἴῃ 
Ἰρεπιοβίμ. 2 ΟΙν ἢ. Ρ. 27. ἘδΙβῖκθ. εἰ 
τοῖς μὲν ἐπιτάττειν ἀποδώσετε" τοῖς δ᾽ 
ἀναγκάζεσθαι τριηραρχεῖν κε απ λο ἈΠἅ 
Χοπόρμοη, Ηϊοτο, ΙΧ. 9. τὸ τὰ ἄθλα 
ἀποδιδόναι, χνθτα [Π6 ΠΟΙΙΟΠ 15 ΙΠΟΓΙΘ 
{πᾶὸ οὗ ““σἰνίηρ ουΐδ, ρσταπίϊησ, ο0η- 
“ς ξευτηρ 85 ἃ ρἹ,᾿ {ῃδη οἵ ρίνηρ 
Ῥαοῖς οὐ τϑϑίοσηρ. Βε6βιά6ββ, {Π6 τηδίζου 
οἵ 16 σταηΐῦ βθϑιῃηβ ἴο φοῃβιβύ τίου ἴῃ 
1η6 τνογὰ αὐτονόμους [ΠΔη Ἰη οἰκεῖν, ἀηα 
Ταΐευβ ἴο {πΠ6 οἱ ο]αΐτη οἵ βονεγθιρ 
ΟΥ̓ΕΓ Ῥ]αἴεθα ψνὩ] ἢ Π6 65. Πδα 80 οὔίβθῃ 
δαἀναπορᾶ, ἀπ ψ ΒΟ Ῥαιιβαηϊαβ ΠΟΥ 
ὙΏΟΙΥ βοῖβ αϑιθ: [ΠπΠ6 βαθεθαπθηΐ ἃγ- 
Ὧ0165. αἷἰδο οἵ [πΠ6 ρσταηΐ, στρατεῦσαι 
μηδένα ἀδίκως, μηδ᾽ ἐπὶ δουλείᾳ, τγεγ8 
Θααϊναϊθηΐ το {Π6 Δα μαϊββίοπ οἵ Ρ]αΐδοα 
ἰηΐο {Π6 πδίομα] σΟΠ ΓΘ ΠΘΥΓΔΟΥ͂ ἃ8 ἃ ἔγθθ 
ἀπ α Ἰπαορθηαθηΐ Π]ΘΠΊ)6Γ ; ἴου [6 οδ ἢ 
τ Ἰκοη Ὀζ 1Π6 σοπέεαογαΐεβ [0 δα ἢ ΟὗμοΥῦ 
οοπίαϊηοα {Π18. οἴαιιβθ, τῶν μαχεσαμένων 
ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος πόλεων οὐδεμίαν ἀνά- 
στατον ποιήσω. ἴγοῦγριιβ οοπίτα [,60- 
οτγαῦ. ἢ. 102. Ἀεῖβκο. Οπ [Π6 οἵα παπᾶ, 
ἴμ6 οοπίραογαίοβ βνοσθ ἴο ἴακθ νβϑῃ- 

2. ἱερὰ διῖ ἐλευθερίῳ σια.0.Ρ. ὁ. 
5: ποτὲ] οἵη. Κα. ὁ... 

9. τἀναντία ἐκείνοις δρᾶτε Ῥίοηγ: ἈΣΠΤΗΙ 

΄σ΄ ε ΄σ΄' ’ ΄- 

μετὰ γὰρ Θηβαίων τῶν ἡμῖν ἐχθίστων ἐπὶ δουλείᾳ τῇ 

ξυγκαλέσας] ἐὐρίευει; ΕΒ: 
ἀδίκως ποτὲ μηδένα . ὑμῖν---- 

Θθᾶποθ ΟΝ ἴποβ6 βίαίθβ. {πα Παα Ἰοϊπθά 
1Π86 Ἰηναᾶδι, δπα ἴο ἀδνοίθ {Π6ὶ. Ἰαπ 5 
ἴο {π6 σοάβ, γῆ ὑγεῦθ Θοπβθα ΠΘΠΕ]Υ ἴο 
τοῖν {Π6 {ῚΠῸ οὗ 411] 1ῃ6 ρτοάᾳοβ. 
Ηρδποθ {π6 Θχρυθβϑίοη ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΠ, 
ἨΕ]]οπῖοβ, Ν]. 5. 25- νῦν ἐλπὶς, τὸ πά- 
λαι λεγόμενον, δεκατευθῆναι Θηβαίους. 
(ὐοπηρᾶγα αἰδοὸ Ηβγοάοίιβ, Ψ11. 132, 2. 
[(σ]16ν ἴῃ Πῖβ βθοοῃά βαϊῆοη 58 γ5, 
“ς ἀποδιδόναι Ὦϊς Θοαθπὶ βθηβα αἸοΐθατη 
“ὰοὺ Παπα τὰγὸ τϑααθγθ, τὖ 510 ϑδιμμηη 
“" αἰϊοιυὶ ἐγίθιιογθ. ἃ ἃ ἃ ἈΡΓββιιηθ ἢϊς 
“ ροηνοσίαβ, γοϑέϊμογμηΐ. νὰ. ΤηΐοΓΡΡ. 
““ δῇ δοϊί. ΠΠ. ΑΠΠΔ]. 2.᾽ ΤΠ τϑίθγθμοβ 
15 ἴο ἃ ποΐβ οἵ Εὐὐποϑί 8, ἴῃ ν ἢ Π6 
ΘΧΡΙΔΙΠ5 [Π6 τνογβ οἵ διιθίοπιαβ, (ΠΡ ου. 
9.) “τοσυτη ΑΥΤΊΘ δ “ἼΡΥΔΗΙ ΤΘβοτι ἢ 
88 εἰ σπη νης ΠΟ τῆοτο ἴμᾶη “ἀραῖς. 
Ιῃη [Π6 ραββαρθ αποίθα ἴτοιη 1)6πιοβ- 
1Π6Π65 ἴῃ {Π6 ζουτηθῦ ρατί οἵ [18 ποίθ, 
ΤΥ ΙΒ ῬΓΌΡΟΒΟΒ 0 τραᾶ δώσετε. 
ΘΟΒΒΙΟΥ ΟΌΒΟΓν 65. ΠΡΟῚ 1158. ““ ΤΠΉ}01- 
“ πη Π6 Δ. Ϊα8. ν. Ἀθιβ Κι [πη4. ατερο. 
““ ἀποδιδόναι Ὁ." ἘΘΙ5)κ6᾽ 5 ἸηΓοΥΡγθία 0 ἢ. 
Πογθ τϑίοσγθα ο, 15, “ΠῚ ΘΓΘ, ἸΑΓΡΊΓΙ 
“ς ΒΙΠΠΡ]ΠΙΟΙΓΘΙ οὐϊαιη 14 ψφαοα τηϊπτι8 46- 
“Ῥθα8, τὖῷ ΔΟΟΙΡΙΘη5. 1ἃ ΡΓῸ βοτίβ βιιἃ 
“5 101 σοηνθηϊθηΐα παρραΐ, ἰοηραΐ.᾽" Βαΐ 
ἃ Βιθβθαιθηῦ τηθδηϊηρ οίνοη ἴο {Π6 
ψῬΟΓΑ βϊ05 Ὀοΐζου θοΐἢ νυ] [Π6 ραββαρθ 
ἴῃ Πϑιποβίμθηθϑ. ἃπα τυ ἢ {Π15 ἴῃ Πππ- 
ΟΥ̓ 1465, ““ ἀΒβΊσΏΔΓΟ, ἀθραΐαγο, ἀρ]οράγο, 
κε χη Π6 610, Δα) ]οαγα.᾽}} 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ῬΙΑΤΑ͂ΘΑ. Α. Ὁ, 499. ΟἸνταρ. 87. 3, 4. 
ἐς « ’ [κά ’ δὲ θ Ν 7 «ε ’ὔ ᾽4 

ἡμέτερᾳ ὭΚΕΤΕ. μαρτυραᾶς οὁε σέεοὺυς τοὺς ΤΕε ορκιοὺυς ΤΌΤΕ 

2384 

ςς ΄ ΄ Ως Ἂ ε ΄, [ἢ Ν 
γενομένους ποιούμενοι καὶ τοὺς ὑμετέρους πατρῴους καὶ 

ςς δ ,ὔ » ͵ ͵ὕ ες ΄“- Ἂν ΄ δ; Ἂ 

ἡμετέρους ἐγχωρίους, λέγομεν ὑμῖν τὴν γὴν τὴν Ἰ]λαταιίδα 
ἐς Ά χὃ - δὲ μ Χ “ 39“. δὲ ΕΣ “-“ 

μὴ ἀδικεῖν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους, ἐᾷν δὲ οἰκεῖν 

“ αὐτονόμους καθάπερ Παυσανίας ἐδικαίωσεν." ΤΙΧΧΤΙ. τοσ - 5 
΄ [2 

Πορὶν οἵ Αγομίδαταις;, αὕτα εἰπόντων 
ἨΦΘ. 68115. ὁ {η6 Ῥ]α- 

ἰφῶπ5 ἰὼ ΟὔβοσγΘ 8 

βίσιοῦ πραγ] ν, 88 

{Π6 ΟἿΪΚ σΟΠα 0 η ΟἹ 

ὙΠΟ ΠΘ6 ΟΠ Ιϑᾶνθ 

{61 ἘΠΠΠ]Ο] Θβἰθᾶ. 

«ς “ “ 

ρουτε, οσοι 

Πλαταιῶν ᾿Αρχίδαμος ὑπο- 
Ἂ 9 Ὄπ αν 15, 

λαβὼν εἶπε “ Δίκαια λέγετε, ὦ ἄνδρες Πλα- 
“ ΩΝ “ δ ω “-“ ΄ ΄, 

“ ταιῆς, ἣν ποιῆτε ὁμοῖα τοῖς λόγοις. καθάπερ 
ςς Χ ,,) « “ , 3 ;ὔ 

γὰρ []αυσανίας ὑμῖν παρέδωκεν, αὐτοί τε 
΄- ν Ἂ Μ΄, 

“ς αὐτονομεῖσθε καὶ τοὺς ἄλλους ξυνελευθε- 
᾿ “ ᾿ ’ὔ ἘΝ μῶν ΄ 

μετασχοντες ΤΩ ΤΟΤΕ κινδύνων ὑυὑμιν τε ξυνώ- 

ἐξ Ὗ ΤΆΦΟΝ -“ εϑεὰ ΓἊΘ , “ ΄ 

μοσαν καὶ εἰσὶ νυν ὑπ ηναίους, παρασκευὴ τε τοσὴδε 
ςς Ἀ μ ᾿ 3. τὰν ΄ Ν “ 2 ᾽ 

καὶ πόλεμος γεγένηται αὐτῶν ἐνεκα καὶ τῶν ἄλλων ἐλευ- 

1. τοὺς τότε ὁρκίους ἘΙ. 
τῶν πλ. Ο.α.1,.0.Ρ.6. οαπῃ ΠΙοηγβιο. 
9. γὰρ] οτῃ. Η.6. 
ποτε Β. 12. ΨΌΨ ὁπ. (.0.6: 

Ι. θεοὺς τούς τε ὁρκίους κ. τ. λ.] ΤῊ]Β 
18. ἃ ρβΌΟα βρβοϊπηθῃ οὗ οὁπ6 οἵ [Ππ6 πηοβί 
ΟΠγδοίουιϑῦις [θαΐτισοβ οἵ ατσθοὶς ρο]γ- 
{Π615Π|, {πα΄ 1Π6 σοαβ νεῖ πον ἀπά 
ΒΟΠΟΙ ΓΘ 85 βϑίδηαϊηρ ἴῃ οογίαϊη Ρᾶγ- 
{ἸΟ 1] 7 ΓΘ] ΔΙΙΟΠ 5 ἴο ῬΑΓΓΟΙ]ΑΥ ΡΘΥΒΟΠΒ ΟΥ̓ 
ῬΙασθβ, ποῦ ἃ8 [Π6 σϑῆθγα] ογθαΐοῦβ, ργδ- 
ΒΟΓΨΘΙ͂Β, ΔΠα ΤΠΟΓᾺΪ ΘΌΨΘΓΠΟΥΒ Οἵ Δἃ]]} 
τηδηκηα. Τῆι {π6 Ρ]αίθθαηβ ἄρ ρθαὶ 
ἴο ““1Π6 σοίϑβννῆο γγ γα οΑ]]6α ἕο τυ] Π 6585 
ΚνΏρη [ἢ6 Οὐ ννὰβ ΒΊΡΟΓῊ :᾿ ὈΘΟΔΊΙ56 
{πον νου] 6 ῬΘΥΒΟΉΔ}ν ἁῇγοηίθα ὈγῪ 
118. νἹΟ] δ οη : ἰὸ “1Π6 θεοὶ πατρῷοι οἵ 
“1Π6 1 Δοραςη ΔῊ ;᾽ (Παῦ 15, [6 
σοάβ οἵ {π8ῚΓ τὰσρ, Ηργοι]θβ, πα ρογ- 
ὰΡ85, πκ {π6 [μη 1}}} Μδηθβ, [Π6 
ΒΡΙΠ5. οὗ {Π6 Ἰαΐθυ οΠ]οῖβ ἀπ Κῖηρδ οὗ 
1ῃη6 ταςθ οἵ ἤργοιϊθβ, τνῆο τνου]Ἱα ἴαϊκο 
ἢ 1] {Πᾶῷ {Ππ6 δοῦ οὔ {ΠῸ6ῚῚ ἀθβοθηδαδηΐ 
Ῥαυβαπῖαβ Βῃοα] ἃ θ6. αἰβτοραγ θα, ἀπ 
{Π6 στάνϑβ οὗ ΓΠ61Γ σοι ΓΥΠΊΘ ἢ 5] ]η αἵ 
ΡΙαΐεθα αθαηαοηρα ἴο {Ππ6 βροόοννοὺ οὔ {Π6 
ΓΒ ΘθαΠ8 ; (866 11]. 58, 4---ῤ6,} ἀῃηα Ἰαβύ]ν, 
ἴο 1η6 θεοὶ ἐγχώριοι οἵ Ὀ]αΐορα ; 1. 6. {Π6 
Ἰοσ8] ροῦβ ἴο ψνῃοιη Ῥ]αΐεθα ννὰ8 ἃ ΠΟ ηΟ, 
Δηἢ »ηῸ νου] 6 αἰβροββοββοα δηα 
ἀτίνθη ἰηΐο 6Χ}]8 1{ (Π6 σοπηίτυ οἵ Ρ]ὰ- 

4. ὑμῖν γὴν Ο.6.1..0.6. σατῃ ΠΙοπγϑβῖο. 

το. αὐτονομεῖσθαι ἘΝ. 

δὲ (6.6. 

6. εἰπόντων 
ἡ. ἄνδρες] οπη. Καὶ .1.1. 8. ποιεῖτε ΠΕ. 
τοῖς ἄλλοις Δ.Ο6. ΤΙ. μεταστάντες Ρ. 

12. καὶ τῆς 1,..0.Ρ. 

ὕδοα ϑγ6Γ6 {0 Ὀ6 ΟσΟΙΡΙΘα ὮΥ ΒΕΓἈΠΡΈΓΞ ; 
ἔγοτη ἡ Ποτὴ ὑΠπονὺ σου] οχρθοῦ ἴο τθοοῖν 
ΠΟ ΨΌΥΒΗΙΡ, 8ἃ5 {πθὺ νου] ἤᾶνα θεοὶ 
πατρῷοι οἵ {Π6]Γ ΟΥ̓, νυ ποτῃ {ΠΥ τνου]ᾶ 
ΠδύΠΓ]]Υ τυ ]8}} [0 ᾿ηβί8] ἴῃ [Π6 ροββθβ- 
5ΒΙ0η Οὗ {Π6]1 Πποὺν ΘΟ ΠΤ ν, Δ Πα 50 ΠΊΔΚΘ 
{Πϑγὴ 105 θεοὶ ἐγχώριοι. ΤΠαΐ {Π6 θεοὶ 
πατρῷοι ὑγ616 σΟαΒ οὗ {Π6 Τὰρ6 ΟΥ̓[ἈΤΏΠΥ 
οὗ [Π6 νου Β ΠΙΡΡΟΓ, “τόση νυν ΠΟ ἢ ο]αϊπι- 
δα ἴο "6 ἀδββοθῃαθα, ἄρ ρθᾶγβ ἔγοτη Ρ]αΐο, 
ἘΠ γ ἀθηηιι8, Ρ. 302. (128 ᾿ΓΔΘΟΠη12) 
6. 31. ψγΠοτο ἴὉ 15. βαϊα {Παῦ ποη8 οἵ [Π8 
Ἰοηϊδ 8. ὑνΟυΒὨ]ρροα «ὈΡΘΟῚ 5. ἃ θεὸς 
πατρῷος, Ὀὰπΐ {πᾶῦ πον αἸα ψουβῃὶρ 
ἌΡΟ]ΪΟ ἃ5 Βιι ἢ, θθοαῖιβο ἢ6 τνὰβ {Π6 τϑ- 
Ρυΐρα ξαῦμου οἵ Ιοη, {π6 Του ποὺ οἵ {ΠῚ}. 
τάοθ. Απᾶὰ τππ8 Ἠργοῦϊθβ ῬΓΟΡΟΙΥ 
ὙΟΥΒΗΙΡρΟα «{πρ|ῖοῦ ἃ8 Ζεὺς πατρῷος, 
(ϑορμοοὶ. Τυαοῆϊη. 755.) θδοαβο ἢ8 
ννὰ8. π6 στϑρυϊθα βοὴ οἵ ψπριίοσ. “Πιι5 
αἶβδὸ Ελασ]ρΙ 685. πα κοβ Ογθδίθβ ΡΓὰν ἴὸ 
Ζεὺς πατρῷος, ([]οοῖτα, 675.) Ὀδοδιιβ6 
᾿Ῥαηΐα]!ιβ, π6 Γοπθὺ οὗ [Π6 [Ἀτ]ν οἵ 
16 ῬοΙορι δ, ννὰβ. βαϊα το θ6 1Π6 βοῃ οἵ 
«πριΐογ. ὅθο Οτγθβίοβ, 5. Διὸς πεφυκὼς, 
ὡς λέγουσι, Τάνταλος. 

"»ι ο 



ΞΟ ΦΗΣΙ ΒΕ ΓΙ ΠΕ Χ.2. 73. ῳ8ὅ 

ῬΙΑΤΙΕΑ. Α. 6. 4539. ΟἸνταΡ. 87. 3, 4. 

ες » - ΄ ᾿ ΄ Ν » ἸῸΝ δ ΓῚ , 

θερώσεως. ἧς μάλιστα μὲν μετασχόντες καὶ αὐτοὶ ἐμμεί- 3 
ςς -“ “ « » Ν Ν “ Ν ἿΝ ΄ 2), νατε τοῖς ὅρκοις εἰ δὲ μὴ, ἅπερ καὶ τὸ πρότερον ἤδη 
ἐς : ὦ ’ « ͵ ΒΩ δ ἣν «ες ’ὔ 

προυκαλεσάμεθα, ἡσυχίαν ἄγετε νεμόμενοι τὰ ὑμέτερα 
ςς ᾽ “-“ ὮΝ ,΄ δὲ θ᾽ « ,ὔ δέ θ δὲ " ᾽,ὔ 

αὐτῶν, καὶ ἐστε μηδὲ μεθ᾽ ἑτέρων, δέχεσθε δὲ ἀμφοτέρους 
(ς ,ὔ ΟΝ » Ὶ » « ᾽ὔ Ων ,ὔ « ΄ 

δ“ φίλους, ἐπὶ πολέμῳ δὲ μηδ᾽ ἑτέρους. καὶ τάδε ἡμῖν 4 
,ὔ ᾽» «ε ᾿ ἈΠ ,ὔ “ 53 ᾿ 

“ ἀρκέσει. ὃ μὲν ᾿Αρχίδαμος τοσαῦτα εἶπεν. οἱ δὲ Πλα-5 
- ΄ὕ » , - 3.5 - 3 χ ͵ ἣν 

ταιῶν πρέσβεις ἀκούσαντες ταῦτα ἐσῆλθον ἐς τὴν πόλιν, καὶ 
΄- », ᾿ « ’ ΄ 5 ,ὔ, 5» “ σ 

τῷ πλήθει τὰ ῥηθέντα κοινώσαντες ἀπεκρίναντο αὐτῷ ὅτι 
δύον ὦ , 5) - ἃ χω 5, ᾽ ͵ 

ἀδύνατα σφίσιν εἴη ποιεῖν ἃ προκαλεῖται ἄνευ ᾿Αθηναίων" 
΄ ᾿ “ Ν “ ᾿Ξ. .3 , , 

τιοπαῖδες γὰρ σφῶν καὶ γυναῖκες παρ᾽ ἐκείνοις εἴησαν" δεδίεναι 
κ᾿ Ξ ΄ 7ὔ " » Ἄ » Ἃ 

δὲ καὶ περὶ τῇ πάσῃ πόλει μὴ ἐκείνων ἀποχωρησάντων 
΄σ΄ Τὸ ,ὔ ΕῚ ’ὔ’ Ἃ ΄“ 

᾿Αθηναῖοι ἐλθόντες σφίσιν οὐκ ἐπιτρέπωσιν, ἢ Θηβαῖοι ὡς 
᾿ Μ Ἂ: ἌΝ ’ ὃ ̓ 5 “ Χ 

ἔνορκοι ὄντες κατὰ τὸ ἀμφοτέρους δέχεσθαι αὖθις σφῶν τὴν 
7 ’ὕ ΄ ζ ἈΝ ’ὔ » Ν ἣν 

πόλιν πειράσωσι καταλαβεῖν. ὁ δὲ θαρσύνων αὐτοὺς πρὸς 6 
΄ ,] «ε ἴω Ν ΄ Ἁ Ν 7] «ς ΄- ’ὔ΄ 

τό ταῦτα ἔφη “Ὑμεῖς δὲ πολιν μὲν καὶ οἰκίας ἡμῖν παράδοτε 
ςς ΄σ ’ Ν “ σ » Ἂ: ᾿ς Ἂ 

τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ γῆς ὅρους ἀποδείξατε, καὶ δένδρα 
“ Ἂ ε ΄ὔ Ν “7 ͵ ἊΝ Ν 

“ ἀριθμῷ τὰ ὑμέτερα, καὶ ἄλλο εἴ τι δυνατὸν ἐς ἀριθμὸν 
“ » δὶ 7 7 ΄, “ ΕΝ 

“ ἐλθεῖν: αὐτοὶ δὲ μεταχωρήσατε ὅποι βούλεσθε, ἕως ἂν ὁ 
χ 5 ᾽ Χ δ ΄ὕ » 7ὕ Ἔ ὌΝ 

“ πόλεμος ἡ. ἐπειδὰν δὲ παρέλθη, ἀποδώσομεν ὑμῖν ἃ ἂν] 

20“ παραλάβωμεν. μέχρι δὲ τοῦδε ἕξομεν παρακαταθήκην, 8 
{ ́σ. 

» , ΝΝ ἈΝ ,ὔ ἃ “Ὁ φ Ν Ἅ ε Ὰ 

ἐργαζόμενοι καὶ φορὰν φέροντες ἣ ἂν ὑμῖν μέλλῃ ἱκανὴ 
2, « » ΄ ᾽ “ 5 ΠῚ 

“ἐ ἔσεσθαι. Τ1Τ(ΧΧΊΠΠ]|. οἱ δ᾽ ἀκούσαντες ἐσῆλθον αὖθις ἐς 

1. καὶ οἱ αὐτοὶ σ΄. 2. καὶ πρότερον (.α.1,.0.}.6. 8. προυκαλ. ΒΕΚΚ. 
5. δὲ ροβύ πόλεμῳ οπι. ἘΝΗ.Υ. μηδετέρους ΒΕΚΚ. ταῦτα α.1 6. ἀρκέσει 
Α.Β.0.Ε.Ε.6.1.Ὁ.Ρ.Ν.}.6.5. σὰπα ιοηγβῖο, Ρ. 993. Ρορρο. (Δ0611. ΒΕΚΙκ. να]ρὸ 
ἀρέσκει. 9. προκαλεῖτε Κα. 1ο. γὰρ] οπι. ἔ. 11. πάσῃ τῇ Α. σὰπὶ 
ἸθΙοηγβῖο. 12. θηβαίοις ἴ. 14. πειράσουσι Α.Β.Ε.Β. Ἢ.6.ἢ. 15. ὑμῖν σ-. 
πόλιν ὑμῶν α. μὲν] ὑμῶν α.1,..0.Ρ, ἡμῖν παράδοτε Β.Ο.ἘΕα.Η.Κ.Ο.Ον. 
ς.(.6.ξ.0.}.1. Ηδαοῖκ. Ῥορρο. (1ο6]1. Ββκὶκ. Α.. εὖ νυ]ρο παράδοτε ἡμῖν. 17. δυ- 
νατόν ἐστιν ἐς Ἠ.Ε τδ. ἑλεῖν 1,..0.Ὀ", παραχωρήσατε 6. ὅπῃ α.1,..0.Ν. 
Υ.ε. 10. ἀποδώσομεν ὑμῖν ἃ ἂν παραλάβωμεν μέχρι Α.Β.Ο.Β. ΕΝ α.Ἢ.ΚῸ ΜΝ. 
Ο.Ρ.Ν. ἃ... οαπὶ ΠΙοπγβῖο, Ρ. 90ο4. Ηδαοὶς. Ρορρο. (ἀο6}1. Βεκκ. ἀποδώσομεν ὑμῖν 
μέχρι ε. νυ]σο ἀποδώσομεν μέχρι. 20. δὲ] μὲν ἃ.1. 21. ἱκανὴ ὑμῖν μελλοι ἴ. 
22. αὖθις) πάλιν Ὁ. 

12. ὡς ἔνορκοι---δέχεσθαι] ““Α58 θεϊηρ ΘΧΔΟΙΪν ἴῃ {Π6 βᾶτη6 56η86 88 ἔνσπονδοι, 
““ φΟΙΠΡγΘῃΘημα6 4 τη {Π6 ἴθγπὴβ οὔ ΙΝ΄. 122, 3. ““ οοιηϊηρ ψ] μη {116 [ΘΓΙΩ8 
“ {Πεῖγ Οατἢ γΠθη ΠΟῪ ΒυνΟσ [0 δάτηϊς ““ οἵ {Π8 ἰτϑαΐγ." 
““ Βοΐἢ Ραγίε8.᾽ ἜἜνορκοι 18 πιϑθα Πδῖδ 
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τὴν πόλιν, καὶ βουλευσάμενοι μετὰ τοῦ πλή 
ΤΠΟΥ τοασοβὲ πα οὁὉ- ἣ μὰ : τῷ : ᾿ δ Ἴ 

ἰαῖῃ ῬοΥΤΩἸββίοη ἕο Θ0η- θους ἔλεξαν ΟΤι βούλονται α προκαλεῖται 
5110 {πΠ6 ΑΥ̓ΤΟ Πλ Π5. ΟΠ 

ΤῊ Αὐ6- 

ΠΪΔΠΒ ΤΟ] ΟΪ6 ἔπ πὴ ἰὼ 

᾽ ΄, “- “- Ὧν ΤᾺ , 

ἄπο σνΐε Αθηναίοις κοινῶσαι πρῶτον, καὶ ἣν πείθωσιν 
» ἣν ΄- ΄ 7, ᾿ ΄ ’ὔ 

Τοιηδη βιραϊαϑῦ ἴῃ {Π6ῚΣ αρτθ» ποίειν ταυτα" μέχρι δὲ τουτοῦυ σπει- 

Πα ποθ. τ Π ΑΥΠ 68, 

Δ ῃ ῬΤΟΙ ἶβ ἔΠοτὴ αἰ. 

2 ο 

72 8. τῶν Ν Α, “ ἊΝ ΄“- 

σασθαι σφίσιν ἐκέλευον καὶ τὴν γῆν μὴ δηοῦν. 5 
Ν ε Ζ' 5 ΄ - 5ιψν 5 

δὲ ἡμέρας τε ἐσπείσατο ἐν αἷς εἰκὸς ἢν 
“ Ν “-“ » ΄ 3 ΄ Ἁ - 

β κομισθῆναι, καὶ τὴν γῆν οὐκ ἔτεμνεν. ἐλθόντες δὲ οἱ Πλα- 
“ Χ ΄ ΄ » 

ταιῆς πρέσβεις ὡς τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ βουλευσάμενοι μετ 
“ 5 ΄ “-“ » “- ΄ ΄ 

αὐτῶν πάλιν ἦλθον ἀπαγγέλλοντες τοῖς ἐν τῇ πόλει τοιάδε" 
τϑ. 5 “ δὰ “- “ 3, 8. “-“ ΨΩ Ν Ὁ 

“ Οὐτ᾽ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ, ὦ ἄνδρες [ἰλαταιῆς, ἀφ᾽ οὗ το 
᾿ » πὰ, 3 Ν « ων 

« ξύμμαχοι ἐγενόμεθα, ᾿Αθηναῖοί φασιν ἐν οὐδενὶ ἡμᾶς 
4 77 “ ΄ ΄ 

“ προέσθαι ἀδικουμένους, οὗτε νῦν περιόψεσθαι, βοηθήσειν 
“4 7 “ Ἂ ΄σ΄ Ὡ 

4“ δὲ κατὰ δύναμιν. ἐπισκηπτουσί τε ὑμῖν πρὸς τῶν ὅρκων 
“7: Ν ε ,’ὔ 4 δὲ 7 ΦΙ ΩΝ 

οὺς οἱ πατέρες ὦμοσαν μηδὲν νεωτερίζειν περὶ τὴν ξυμ- 
Ψ,; 

“ μαχίαν. 

ΤῊι5 οὩ]]6α προ, {Π6 

5» 

ΤΙ ΧΧΊΙΨΝ. τοιαῦτα τῶν πρέσβεων ἀπαγγειλάν - 

τῶν οἱ ΠΠλαταιῆς ἐβουλεύσαντο ᾿Αθηναίους μὴ 
ῬΙαίςθαπβ τοὐθοῦ {86 

ῬΙΌΡΟΒΩΙ οἵ Ατομίᾶδ- 

ἨῸΘ {Π6Πῃ, δἴο᾽ 

ὃν 5016} ΦΡΡΘᾺ] ο {Π6 

, ᾿ ἢ» ΄“ 

προδιδόναι, ἀλλ᾽ ἀνέχεσθαι καὶ γῆν τεμνο- 
͵,ὕ ᾽ ἐπ - “  Ὲ 37 ΄ “ 

τρῶν, μένην, εἰ δεῖ, ὁρῶντας καὶ ἄλλο πάσχοντας ὅ 
ἮΝ 

τι ἂν ξυμβαίνῃ: 
3 ΤᾺ “-“ ΄ 3 4 σ 3 Ἅ 

ἀπὸ τοῦ τείχους ἀποκρίνασθαι ὅτι ἀδύνατα 2ο 

ἐξελθεῖν τε μηδένα ἔτι, ἀλλ᾽ 8Βοα5 ἴο αβϑϑοσέ ἢΪ8 τἱβηΐ- 

ΘΟΙΙΒ ΟΏ1156, 

2. προκαλοῦνται Ῥ. προκαλεῖτε Ἰζ. 38. κοινωνῆσαι Ῥ. 4. τοῦδε Τ,.Ο. 
ἡ. ἔτεμε ἔ. δὲ] οἵη. ἃ. πλαταιῶν ἴ. 9. ἀγγέλλοντες δ ΟΥ Τοῦ ἔσ 
ἀναγγέλλοντες Ῥ. ἐπαγγέλλοντες ἃ. τάδε (.1,.0.". 11. ὑμᾶς Α.Β.0.6Β. ἃ: 
ΝΙΝ, ἃ.6.ἢ:ρ.}..1. (ἀΣο6]]. Ρορρο. 12. πρὸ τῶν (. πρώτων 6. τύ. ἀθηναίοις 
Α.Β.. 17. ἀντέχεσθαι Β.ΕΉΗ.Ν. Υ. ῬΠΠῚ 18. δέοι Π)᾽] ΟΠ 5115. καὶ 
ἄλλο---ξυμβαίνῃ οπῃ. ἃ. 10. παν ρ.Ὦ, πρμυ ἃ... δὲ 1. 20. ὑπὸ 
Β.ρ».ἢ. ἐπὶ γρ. δ. τοῦ] οἴη. ἀδύνατόν 

Ἰηβου το οὗ [Π6 τνοσ5 εἰ δεῖ, [ο γννῃϊο 
1Π βίσιιοίπισο οἵ {Π6 ΓΘ πη] π]ηρ᾽ Ρατέ οἵ [η6 
ΒΘ ΠΟΘ 15 Δοσοιητηοααῖθα. [Οὔ 6οΚΚ ἴῃ 
Π5 ποῖθ αἵ Ρ. 755. οἵ ἢ18 ῬὨΓυΙοἢιι8, 

6. εἰκὸς ἣν κομισθῆναι) “ΜΠ Ιη 
“ΚΨΒ]Ο 10 υνὰβ ΠΠΚοΙν {Παΐ ὕπο νου] 
“σοῦ δοὶς ἀραῖη ἴο ΡΙαΐορα.᾽ ΤΗΘ 
Βα ]θοῦ οἵ κομισθῆναι 15 τοὺς Πλαταιέας, 
γνΒΙΟἢ 18 ἀπαογβίοοα {πγουρμοιῦ {Π6 
Βοηΐθηςσθ. 

17. ἀνέχεσθαι---ὁρῶντας)] Οομηρ. ΥΙ. 
τό, ἃ. ἀνέχεσθω---ὑπερφρονούμενος, απηα 
(μὲ ποίθ οἡ 1]. 40, 4. γυμνοὶ ἀνέχεσθαι. 
ΟἼΟΥ τσ. Οὔβογνοβ {πᾶὸ {16 οοη- 
βίο ]0 ἢ. ΟΠ Πρ65 [0 [Π6 ἀοοιβαῦν σα5685 
ὁρῶντας, πάσχοντας, ΟἹ δοροιιηΐ οἵ {Π6 

(Ραγογρ. Ν᾽ 1.) φιαοίθβ ΒΟν ΘΓᾺ] 51 ΠΉ1ΠᾺΤ 1ἢ- 
Βίαποθβ. (ΟΙρατθ αἰδὸ [ἅνυ, Ν. 2. 
κε αὖ, Παθι δ τη 11ΠῈ Ῥ]ΘΌΒ ρἹΟΓΙΑΥῚ Ρο8- 
“ς β6ῇ, ΔΙΙΟΙΟΓΘΠῚ ἈΠῚΡΙ]ΟΥΘΙΊΠ 116 6588.» 
“Π6 ΘΟΠ ΓΆΤΥ {ΓΔ ΠΒΙ ΠΟ ἔτῸ πὰ {6 δοοιι- 
βαῖϊνο ἴο {Π6 ποιηϊπαῖνο οσοιτβ ἴῃ Πδ6- 
γοσοίιιβ, 1. 27, 4. νησιώτας δὲ τί δοκέεις 
εὔχεσθαι ἄλλο, ἢ, ἐπεί τε τάχιστα ἐπύ- 
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“ “ » Ν Δ ΄ “ 

σφίσι ποιεῖν ἐστὶν ἃ Λακεδαιμόνιοι προκαλοῦνται. 

7... 78: ἐξοχή 

ὡς δὲ: 
» », » ΄ Χ “ νν 3 5 ᾽ὔ Ν 

ἀπεκρίναντο, ἐντεῦθεν δὴ πρῶτον μὲν ἐς ἐπιμαρτυρίαν καὶ 
΄- Ν . ᾿ 4 ΄σ 5 ᾽ ͵ ε Χ 

θεῶν καὶ ἡρώων τῶν ἐγχωρίων ᾿Αρχίδαμος ὁ βασιλεὺς 
τῷ σ΄ “ Χ 3, 

κατέστη, λέγων ὧδε “Θεοὶ ὅσοι γῆν τὴν Πλαταιίδα ἔχετε 
Γ (ςς καὶ σ΄ » Ψ σ ΄ δὴ » Χ χδί 

ηρωες, υνιστορες ΕσΤε ΟΤι Οὐτε τὴν αρχὴν αἀοικῶὼς, 

ςς » Ἁ ΄-΄ ΤᾺ Ν , δ τς ΄ 

ἐκλιπόντων δὲ τῶνδε πρότερον τὸ ξυνώμοτον, ἐπὶ γὴν 
ἐς 4 ΒΩ 5 -“ « ΄,ὔ « ΄ » γ. δὺς κα 

τήνδε ἤλθομεν, ἐν οἱ πατέρες ἡμῶν εὐξάμενοι υμιν 
’ὔ 5 Ἅὦ δ 4 ᾽ Χ 5» “ » ΄ 

Μηδὼν ἐκράτησαν καὶ παρέσχετε αὐτὴν εὐμενῆ ἐναγωνί- 
΄σ σ 7] ΄- ΒΕ ΄σ » , 

“ σασθαι τοῖς λλησιν, οὔτε νῦν, ἣν τι ποιῶμεν, ἀδικήσο- 

ξυγγνώμονες δὲ ἔστε τῆς 

΄ὔ 

φέρουσι νομίμως." 

Ψ' Α Ν Ν Ν ϑρν ἢ » ΄ 

μεν προκαλεσάμενοι γὰρ πολλαὰ καὶ εἰκοτα οὐ τυγχάνομεν. 

μὲν ἀδικίας κολάζεσθαι τοῖς 3 
« ΄ὕ “ κ ΄ “- » 

ὑπάρχουσι προτέροις, τῆς δὲ τιμωρίας τυγχάνειν τοῖς ἐπι- 

ΧΧΥ. Τοσαῦτα ἐπιθειάσας καθίστη ἐς πόλεμον τὸν μ) μ 

4. ἡρωιων Ἐ΄, 
γῆν Θ. γῆν, ΟΥΠΪΒΒΟ ΔΙΕΊΟΙ]Ο, ο΄. ἢ. 

ὁ] οτι. Α.Β.ΕΒΉ ΝΟΥ... ἀποὶβ ᾿ἱπο]ιϑῖς Ῥορρο. 
5- συνίστορες ς.. 

4. τὴν 
6. ἐκλειπόντων ἃ. δὲ 

τῶνδε ἘΚ Η.1.1,.. Ὁ .ΟΟΝ. 6.5. οαπσὰ ΤΠοπα Μαρβί. ν. συνώμοτον. ΡοΟρρο. (ε]]. 
δὲ τῶν (. δὲ Β.ἢ. ναυ]ρο, εὐ ΒεκΚ. τῶνδε. 
ἐναγωνίζεσθαι ΚΥ. 11. τῆς] τοῖς ἴ. 
0.1. 

θοντό σε μέλλοντα ἐπὶ σφίσι ναυπη- 
γέεσθαι νέας. λαβεῖν ἀρώμενοι Λυδοὺς ἐν 
θαλάσσῃ: ΜΏΘΓΘ [Π6 ΠΟΙΠΊηδίνα οα88 
τϑαιγοα Ὀγ ἐπύθοντο Πᾶ8 164 ἴο {Π6 πη- 
ΘΥΔΙΠΠΊ [108] ΘΟΠΒ ΓΠΟΙΊΟη οἵ λαβεῖν ἀρώ- 
μενοι ἴῃ {Π6 [0] οννιπρ ρατί οἵ {Π6 86η- 
ἴθποθ. (ὐὐπραγα 4150 ΤΠππογα. Ὗ΄. 41, 2. 
50,1. ΥἼ]. 74,1. ἅπ4 {Π6 ποίε8 ὁῃ 88 
Ῥαᾶββᾶρθβ. 

4. Θεοὶ ὅσοι] (οπῆοεν σὶρ. ῬΠω- 
ΠΪ58. 404. ΝΥ Α55. ΡΊαγα Ἰοοᾶ ΒΟ Ιρίο τη 
νθίθγατη, ἴπ ΠαἸ 115. ὉΠΡ68, ν6] ΤΘΡΊΟΠΘΒ 
ἔχειν ἀἸοιιπέτιτ [}11, 1Π ΠΌΟΤΊΙΠῚ {πιῖ6]α Θὲ 
Βιηΐ, Ἰ6ρ. ἀρ ὐραηῃετη. δα (8]]Π1πη. 
Ὦγτηη. ἰη Ρ]]αά. ν. ρ9. ΚΕ. 

8. εὐμενῆ ἐναγωνίσασθαι) “ΔΑ ἴανοιυτ- 
“06 βε]ὰ τὸ ἤρῃι 1η. (ὐΟΤΩρΡάΓΘ 
Ἡετγοάοῦ. Ὑ]. το, 2. ἐπιτηδεώτατον--- 
ἐνιππεῦσαι, ἀπ ΤΗπογά. 11. 44. 2. ἀπ 
ΟἾΠΘΙ ΘΧΑΠΊΡ]65 οΟ]]θοίθα Ὀγ ΕἸ ΠΊΒΙοΥ ἴῃ 
Πῖ5 ποΐβ οἢ Ευτρι 65, Βαςοῆςο, βοϑ. 

11. ξυγγνώμονες δὲ ἔστε κ.τ.λ.} “ΑἸΙΟῚ, 
“ τΠαῦ [6 ἢγβί ἀρρΎθββουβ 6 ρα ΙΒ ῃθα 

8. παρέχετε 1,.0. 
14. ἐς τὸν πόλεμον 

τὴν γὴν Ν.. 
12. τῆς] τοῖς Ρ.1. 

“ΚΟΥ {ΠΕῚΓ Ἰπϊχαϊίγ, ἀπηα ἐπα {πον ΠῸ 
κ ΑΤΘ. ΙΔ ΓᾺ]]Υ βθθκίησ νθμρθᾶπο 6. ΤΠΔΥ͂ 
““ ηρῦ [41] ἴο οΟὈΐα!η 1{.᾽ ΓΑ ΓΘ Ά]]ν, “ς Α5- 
“’ β6ηΐ [0 {Π6 ἈρῬΤΘΒΒΟΥΒ. Ὀοηρ ΡΠ]8}- 
“ρα: δ5 1 [Π6 τνοσὰβ ὑγεσθ τῷ τοὺς 
ὑπάρχοντας κολάζεσθαι. 

14. ἐπιθειάσας] ““ΑΡΡΘΑΙΙηρ ο (Π6 
““ ροαβ ; σΔ]]Πηρ' Οἢ {Π6 σΟα 5 ἴο νυ] Π688.ἢ" 
50 [Π86 ψογχα 15 πϑοὰ Ψ 111. 53, 2. ἀπ ὈῪ 
ἈΡρρίδη, Β6]1]. ΗΔηη10 8]. ο. βύ. ἀπα Βε]]. 
ΟἸν]]. 11. 22. 146. ἀπ α]βδοὸ Ὁγ ΡὨ]]1ο- 
βίγαίιιβ, [16 οἵ ΑΡρο]]οπῖιβ, ΓΝ. 6. Ὀν 
ΦΟΒΘρἤτι5 ἀπ θῪ ῬτοοΟρῖι8, ἃ5 σποίθα 
Ὀγν Μτ. ΒΙοοιηῇθὶα. Αδοογάϊηρ ἴο {Π6 
ΘΥΔΙΩΙΠΔΙΊΔΠΒ, [Π6 {τι τϑδαϊηρ τνοσ]α 
θὲ ἐπιθεάσας, ἃ5 ἐπιθειάσας Δοοογαϊηρ' [0 
{Π6 ΠῚ 5] σῃ]ῆθβ, ““ Βεϑὶηρ' ᾿πβρὶγθα, θεϊηρ' 
“[1]] οἵ [Π6 σοῦ." Απᾶ 1ῃ [Π18. 56η86, 
αὖ Ἰοαϑῦ ἴῃ ἴΠ6 56η86 οἵ ““Ρῥγϑίθπαϊηρ ἴὸ 
“6. Πρ ΓΘ, θειάσαντες Οὐοιγ8. ἴῃ 
ΤΗπονα. Ν1Π1:. 1, τ. Βα [Π6 αἰδποίοη 
ΒΘΘΠῚ8 [0 Ὀ6 ὙΠΟΙΠΥ ἹΠΠΔΡΊΠΑΓΥ. 
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στρατὸν, καὶ 

ΘΟΠΊΠΘΠΟΘ8 [Π6 

ΞΙΕΘῈΕ 

ΟΕ ΡΙΑΤΖΞΑ. 

Τ)οβοσιρίοη οἵὗὖ {Π6 

βίθρθ, ΤΠ ῬΘβίορ 5 

2 αἰξοτηρύ ἰοὸ ΟΣ ἃ 

ΤΠΟΙΠΑΩ͂ ΟΥ ὈΔΠΚ τὸ {Π6 

Ιθνοὶ οἵ {π6 ἴορ οὗ {π8 

γγ8}15. Ὑ ΔΓΪΟΙΒ5 Π]ΘΔ Π8 

οἵ ἀοίθποθ δαορίθα ὈΥ 

{ῃ6 ῬΙδίςϑ 8. 

΄ ᾽ν; ,ὔ Χ ΄- , 

πρῶτον μὲν περιεσταύρωσεν αὐτοὺς τοῖς δέν-- 
ἌΡ Ν “ ἪΝ 2) ᾽ ΄,ὕ ΄ 

δρεσιν ἃ ἔκοψαν, τοῦ μηδένα ἔτι ἐξιέναι, ἔπειτα 
΄- ΕΣ Ν Ν ᾿ 3 ͵ὕὔ 

χῶμα ἔχουν πρὸς τὴν πόλιν, ἐλπίζοντες τα- 
Ὡ 32) 5 “-“ ν,. 

χίστην αἵρεσιν ἔσεσθαι αὐτῶν στρατεύματος 
, , ᾿ 53 ΄, 

τοσούτου ἐργαζομένου. ξύλα μὲν οὖν τέμνοντες 5 
» “ “ ΄ ’ὔ 

ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος παρῳκοδόμουν ἑκατέρωθεν, 
ὉΝ τ Ν 7 " “ Ἂς 

φορμηδὸν ἀντὶ τοίχων τιθέντες, ὅπως μὴ δια- 
2 τς δὴ Ν “- 5» ΄ ἀν Ω 

χέοιτο ἐπὶ πολὺ τὸ χῶμα: ἐφόρουν δὲ ὕλην ἐς 
Ἃς ἴω ΕΙΣ δ᾽ ΄ , 5 

αὐτὸ καὶ λίθους καὶ γῆν καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνύτειν μέλλοι ἐπι- 

8 βαλλόμενον. 

Ι. περιεσταύρωσαν 6. 

8. χῶμά τι 1,.,0.}.. χώματα (.(.ο. 
ἀνύσειν ϑιυϊάα8. ἐπιβαλόμενον Εἰ. 

1. περιεσταύρωσεν αὐτοὺς τοῖς δένδρε- 
σιν ἃ ἔκοψαν) ““ Ἐπο]οβεα {Ππ6πὶ ψ] ἢ ἃ 
“ς Δ] 5846, ἑοστηθα οἵ 1π6 ἴγθεβ ψῃ]ο ἢ 
“ς {Π6ν οσαὖ ἄοννῃ :᾽ 1. 6. {π6 ἔτι! {γὙ668, 
ῬΓΙΠΟΙΡΑΙΥ ἢρδ ἀπα οἴῖνθβ, ἢ νΒ]Ο ἢ 
16 ΡὈ]αΐπβ ἴῃ {πΠ6 βουῖῃ οἵ Εθπτορθ ἃγ8 
ῬΓΙΠΟΙΡΑΠΥ οονεγθά. θη {ΠῚ ΘΓ τνὰ8 
τϑααῖτθα, ξύλα, [Π6Υ γγογα ΟὈ]Ιρ α ἴο [6]] 
10 οἡ {Π6 πηοιιπΐδ! 8, ΠΟΥ ΔΙΌ ἔοτθβί 
ἴγ665 Δ΄6 ΘΟΠΙΠΊΟΠΙΥ (0 86 ἴοιιπα ἴῃ 
[Ποβ6 οοπηΐτοβ. ΤῊ 5 θη ΘΌΡΠΟΟ]65 
ἀθβουῖ 68. ἃ ΒΙΙΠΊΠΠΘΙ Β[ΟΥΤη 88 ““ ΓΘΑΥΊΠρ' 
“ [6 ὕγβββϑβ οὗ {Π6 {γ668 οἵ {π8 ρ]αΐῃ, 
ὕλης πεδιάδος, (ΑΠΕΙΡΌΠΟ, 420.) Π6 ΤηΘΔ 85 
ἴ0 Βρθακ οὗ {π6 ἔγι!ς ἴγθθβ, ὑνΠ]Ο ἢ. ννουΘ 
ΘΧΟΙ αβίνοὶν {Π6 “ἴγθθβ οἵ [π86 ρ]αΐπ,᾽ 
Δηα οἡ ΨῈΪΟΝ ἃ βίοσιη νου] δοῦ [ὩΣ 
ΤΉΟΥΘ ᾿Π]ΤΙΟΙΒΙΥ ἴΠμΠὰπ ψνΠΘη 1ΐ 5.108 
1ηΠ6 Ποᾶρθ στοὺν οὐκβ ἃπα εἸτη8β οἵ 
Ἑπρ]απά. 

4. αὐτῶν] Τῶν Πλαταιέων, αιατη ᾿Τῶ- 
ορααΐ πόλιν. '“ΓΠπογά. 1. 156, τ. φεύγει 
ἐς Κέρκυραν ὧν αὐτῶν εὐεργέτης. [δϊ 5ὶς 
4101. Ια. δὰ 1. 3,2. ὈσΚΕΚ. 

ἡ. φορμηδὸν] Ν1α. ϑοπΠο]αβί. Ἡ ΘΒ ἢ. 
εὐ Ἡοτοαοί. Κ 1Π1.71,5. ΝΥ Δ55. Δαα. (ἃ- 
Βδιθοη. δα ἤύηρο "ΠΓδοῖο. οαρ. ΧΧΧΗΙ, 
εὖ ὅ'οῇο!]. Ῥμπαονα. ΓΝ. 48,4. θυ κΚΑΕ.--- 
“ΤᾺ Κ6 πηαΐτ-ν οΥ]ς,᾽ 1.6. 1ῃ6 {ΠῚ 6 8 
ΟΥΌΒΒΙηρ ΘΔ ἢ. ΟΥ̓ΠΘΙ αὖ τἱρηΐ ΔΠρ]168, ΠΠ|κ6 
{6 ἔγαπιθ οἵ ννοοα νυν] ἢ 15 οἴζθη τὸ )6 
566 ἴῃ ΟἹ ΠοΟιι568 ἴῃ νΔΙΊΟΙ5. Ραγίβ οὗ 
Ἐππρ]αηα, Κοορίηρ ΤοροίΠ ον {πὸ ταϊ ΟΣ 
Ἰαῖ ἢ ἀηα ρ]αβίογ. οἵ ννῃϊο τΠ6 τοβϑῦ οὗ 

2. ἔκοψεν ἃ.1, 

Ξ ῬΩ Ν Υ ε ΪᾺ Ν ΄ 
ἡμέρας δὲ ἔχουν ἑβδομήκοντα καὶ νύκτας το 

ἐπεξιέναι Τ,.Ο. οὐ οτηῖδδο ἔτι (.6. 
η. τειχῶν ἴ. 9. ἀνύττειν ΟΕ... 

{Π6 ν»8}} 15 σοπηροβθά. ἣἥἶο {π6 Ῥοΐ ε5 
οὗ [π6 (ΟὈΥΟυτθα 5. τηπγαάογθα ἴῃ {Π6 
ΤηΔΒΒΔΟΓΒ ΟὗἉ [Π6 ΔΥΙβίοογαῦ08] ρατίν, ΤΥ]. 
48, 4. ΕΓΒ Ρ116 ἴῃ οαγίβ φορμηδὸν, {παΐ 
8, 80 Τ]ΔΗΥ͂ γνῈΓ Ἰἰαϊἃ Ἰθησίηννανβ, ἀπα 
[ΠΏ 6 80 ΠΙΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΥΒ ὑγῈ 16 Ρ] σοὶ ΔΟΙΌΒΒ 
{Π6 πὶ δὖ τρις δηρ]ο58. ὅδε {η6 ὅ.μο- 
Ἰαϑῦ οὐ {πᾶ ρᾶββαρβ, τοὺς μὲν κατὰ 
μῆκος αὐτῶν τιθέντες ἄλλους δὲ πλαγίως 
ἐπιβάλλοντες κατ᾽ αὐτῶν. 

1ο. ἔχουν] 1185. ΒΤ ρ01]6 πηρίμοα οἵ 
ἰΑκῖηρ ἴον 8, ὈΥ σα γηρ ἃ πιοιιπά 
ὙΊ. Δ ἸΠΟ]]η6 4 Ρ]άπθ ἴο {6 Ἰδνϑὶ οἵ 
1ῃ6 ἴορ οἵ [Π6 νν8}15, 80 {ῃαΐ [ῃ6 "86- 
ΒΙΘΡΌΓΒ ΤΡ ΤΠΔΙΟΪ τ ἃ8 ὈΥ͂ ἃ ΤΘΡΊΪΑΓ 
ΤΟΔα, ΒΘ6ΠῚΒ ἴ0 ᾿ᾶνθ ὈθΘη σΘΠΟΙΆΙΥ 
ΡΓΔΟΙΒΘα ἴῃ {Π6 ἸπδηοΥ οὗ {Ππ6 τη] ΐατῪ 
ατί. Μτ. ΒΙοοιηῆθ]α ααοίθβ βαν τὰ] ρμᾶ8- 
Βᾶρ6858 τοι {πΠ6 ΟἸἹα ᾿Ποδίατηθηῦ, ψὩ]Οἢ 
βῆθνν {Ππαΐ 10 ννὰβ σοϊητηοη ἴῃ {Π6 φαβῦ; 
(3 ϑαῖῶ. χχ. 15. 2 ΚΊΏΡΒ ΣΙΧ. 22. 967. 
ν]. 6.) ἀπα {πὸ οβήοσουβ οἵ Ογτσιιβ θυ- 
ΡΙογθα ἴῦ ἀραϊηβὲ {πΠ6 ατσθοὶς οἰτ]65. οἵ 
Αϑβϑιὰ Μίμοσν, ΗἩογοῦοί. ἴ. τύ, 2. Τ6 
ΒΙΘρ68, 1 80 {Π6Ὺ τᾶν 6 681164, ποιϊοθα 
ἴῃ Ποιποι,, ἅτ οἵ ἃ 5{1}} πιουθ παν} 01] 
ΟΠαγαοίο ; ἃ βοὴ 0 ἢᾶνα οοπδιβίθα 
ἴῃ Δ ββαιῦ τηδθ ΠΡΟῚ {Π6 Ρ]ασα θ6- 
βίθσϑα Ὀγ αἰβομαγρίηρ ΒῃονγουΒ οἵ τηΐβ- 
8116. ὙνθΆροηΒ ἃραϊηβῦ {Π6 πΊθη ΟἿ [Π6 
γγΆ 115, ΔπΠα {Π6η βοδ]ϊηρ Ὁ ὈΥ Ια οΓ8, 
ΟΥ̓ΤΟΥοΪηρ ρθη {Π6 ραίοθβ. ὥθο Πιαᾶ 
ΙΧ, 574. ἀπὰ Χ]ἼΠ] τὨτουρμοῦί. 
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ἕ ἴω ὃ ’ὔ ᾽ 3 λ “ ΝΥ Ἀ 7 

υνεχῶς, διῃρημένοι κατ᾽ ἀναπαύλας, ὥστε τοὺς μὲν φέρειν 
Χ δ ἐν ἰν “ - ΄“ ΄ « 

τοὺς δὲ ὕπνον τε καὶ σῖτον αἱρεῖσθαι: Λακεδαιμονίων τε οἱ 
ἵν Ὁ ΤΣ ΄ κ ΠΑΝ » κ 

ξεναγοὶ ἑκάστης πόλεως ἕυνεφεστῶτες ἠνάγκαζον ἐς τὸ 
37 - Ἂ ΄“ « ΄ Ν ΄- " ΄ 7 

ἔργον. οἱ δὲ Πλαταιῆς ὁρῶντες τὸ χῶμα αἰρόμενον, ξύλινον 4 
΄σ ἬΛ 7 ΄' ΄ “" 

δτεῖχος ξυνθέντες καὶ ἐπιστήσαντες τῷ ἑαυτῶν τείχει ἡ προσ - 
“ ᾿ς Ξ ΠΝ , σ΄“ ᾽ Χ ΄-“ 

εχοῦτο, ἐσῳκοδόμουν ἐς αὐτὸ πλίνθους ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκιῶν 
΄ Ψ 9 3 -“ Ν ΄ Ν 

καθαιροῦντες. ξύνδεσμος δ᾽ ἦν αὐτοῖς τὰ ξύλα τοῦ μὴϑ8 
ε Ν » Ν 3. Χ » ἵᾺ Ν 

ὑψηλὸν γιγνόμενον ἀσθενὲς εἰναι τὸ οἰκοδομημα" καὶ προ- 
7 5 ΄ὕ κ , «“ Ν ᾽ 

καλύμματα εἶχε δέρρεις καὶ διφθέρας, ὥστε τοὺς ἐργαζο- 
Ν ΄, ,: ΄ “. ΄ 

τομένους καὶ τὰ ξύλα μήτε πυρῷόροις ὀϊστοῖς βάλλεσθαι ἐν 
σ᾽ ἮΝ ΄, 53 ι 3 0 δὲ Ἀπ ὩΣ “ , ΄ὕ Ν 

ἀσφαλείᾳ τε εἶναι. ἤρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα, καὶ 6 
ΧἉ ΄σ 5 7 » , 3 “ Ν « ΄ 

τὸ χῶμα οὐ σχολαίτερον ἀντανῆει αὐτῷ. καὶ οἱ 1]λαταιὴς Ἰ 
, “ ’ ΄-“ - 

τοιόνδε τι ἐπινοοῦσι" διελόντες τοῦ τείχους ἣ προσέπιπτε τὸ 
εκ » κι Ἂ Ε ἘΕΕΞ ε ν ΄, 

χῶμα, ἐσεφόρουν τὴν γῆν. ΤΙΧΧΥῚ. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι 
" , » ΄ ’, Ν ,ὔ 

τρ αἰσθόμενοι ἐν ταρσοῖς καλάμου πηλὸν ἐνείλλοντες ἐσέβαλλον 

ὕπνον καὶ σῖτον ἴ. 8. ξεναγωγοὶ Ο. τῆς 
ἐφεστῶτες (ὐ.α.1.1,..0.Ρ.6. 5. συν- 
προσεχοῦντο Κ.α.1. προσεχεῖτο α. 

6. ἐπῳκοδόμουν Κ.ἅ. ἡ. τοῦ] οτῃ. Ρ. ὃ. γενόμενον Κ΄. προκάλυμμα 6.1. 
9- δέρεις Καὶ. το. τὰ] οτη. [..Ρ. 11. ἀσφαλεῖ 1. 12. σχολαιότερον ἴ..Ρ. 
13. τι] τοι 6. τοιόν δή τι. ἡ] οὗ 1,..0.Ρ. 14. ἐξεφόρουν ἃ. τ5. ἐσέβαλ- 

2. σῖτόν τε καὶ ὕπνον 6. 
ἑκάστης ΙΚ. καὶ ἑκάστης (.α.1..0.Ρ.ἅ.6. 
θέντες Ἡ.ΥΝ.1. αὐτῶν Ρ. ᾧ (6. 

2. Λακεδαιμονίων τε οἱ ξεναγοὶ] ΤΠαί ἰο {Π6 Εν ΘΓ] 8118 Ξἰαίθ8 ἰο Ὀτὶηρ' {Π6ῚΓ 
15, ἴῃοβθ 1 δοθαφποηϊαη ΟΠ ΘΘΥΒ. ΠΟ 
σοτητηδ πη θα [Π6 οοπθπροηῖβ οἵ {Π6 
ΒΟΥΘΓΆΪ 81165. 566. Χϑθποόρμοη, Ηδε]16- 
τῆς ΠΝ 2. ἘΠΕΥ͂ Γοβοιπ δα 
{Ππ6 ῥτρῖθοι! βοοίοσιιτη. οἵ [ῃ6 Ἀοιηδη 
ἉΓΤΩΥ͂ ; ἔγνεῖνθ οἵ ὑνουη τγ ΓΘ Δρροϊηΐθα 
ὈῪ ἴδ σοπβιι]5 ἴο σομητηδηα [6 ἰγΌῸΡ8 
οὗ [Π6 1τἀ]1ὰπ 811165. (ῬΟ]ν θι5, ΨΊ. 26.) 
'ΓΤΉτι5 150 ἴπ {π6 δχρθαϊποη οἵ ΧοΥΧΕΒ, 
Ῥρυβίδῃ Θομππ 6 8, ἢ ΔΕΓΠΟΥΙΥ 
Ῥατγαιποιπΐ ἴο {Ππαΐ οὗ {Π6 παῖϊνθ οἢΊςοΓΒ, 
σοι η θα {Π6 ἔογοθβ οὗ {π86 αἸἤδγθηΐ 
πδΙΟη5 ΠΟ σΟΠΙΡΟΒΘα {Π6 ἁττηγ. (Ηε- 
τοᾶοῦ. ΨΠ1. οὔ, 4.) Ετοπὶ ΧοποΡρΠΟη 
(Η]]εη. 111. 5, 7.) 1Ὁ ἀρρθᾶγβ {παΐ {Π8 
Τιλοθἀφυπηοπίδη ξεναγοὶ γγΕΓ6 βθηί τουπα 

ΤΗΠΟΥΘΌΙΌΕΞ, ΥΟΙ.. 1. 

σΟΠ ηροηΐβ ἰηΐο {π6 ἢΠ6]4 Ὀδίογθ {Π6 
ραγίδηβ βοῦ ουἱδ ἔγοση {Π 6] Οὐ [6Γ- 
ΤΊΓΟΥΥ. 

9. δέρρεις καὶ διφθέρας] ΟΥ̓ [Π658 ὕννο 
ννογ 8. δέρρεις ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 Π6 ΤηΟΓΘ 
ΘΘΠΟΓΆΙ ἴθυτη ““ 5ΚΙΠη5,᾽ ἀπα διφθέρας ἴο 
ἀδθποίθ 50 ἢ 5Κ1η8 ΟΥ̓ ὨΙ468. ἃ8 ΕΓ [0 
θ6 δε βοάν ῬγΘΡαΓ αὶ ΤῸΓ τηδη᾽ 5. τι88. 
ΘΟΒΠΘΙ ΟΣ ἀογῖνοβ διφθέρα ἴτοπι δέφω, 
45 1 10 βρη! βοα ἃ 5κῖη ΟΥ ΠΙ46 δΙγθδαν 
ΟυγΙΘα πα ριορατθᾶ. ὅεθ Ηεγοῦοί. 
ΙΝ. 64, 3. σαρκίσας βοὸς πλευρῇ δέψει 
τῇσι χερσί. 

14. ἐσεφόρουν] Ο(ΟπΐεΓ Φοβθρπαμι "). 
Ψυά. . 6. Υὴ΄ ᾿Α55. 

15. ἐν ταρσοῖς καλάμου] Οοτηρατε Πε- 

υ 



400 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ῬΙΑΤΖΕΑ. Α.6. 429. ΟἸνΩΡ. 87. 4. 

ἐς τὸ διῃρημένον, ὅπως μὴ διαχεόμενον ὥσπερ ἡ γῆ φοροῖτο. 
΄ κ ΄ Ε δ “- Ἧ » ’ὔ Φ ΄ ᾿ 

2οἱ δὲ ταύτῃ ἀποκλῃόμενοι τοῦτο μὲν ἐπέσχον, ὑπόνομον ὃ 

λον Ο.1.Κ.1,.0.Ν.6. Βοκκοσ. 661]. 6οα. 2. 
νυ]σο, ἐσέβαλον. 

εἰσέβαλλον ϑιυϊάαβΒ. Α.Β.ἘΕ. 6. εἐ 
1. διῃρημένον τοῦ τείχους ϑιιϊάδβ. διῃρημένον τοῦ χώματος ἴ. 

2. ἀποκληιόμενοι Α.Β.0.1Ὁ.. ἀποκληόμενοι ἢ. Ῥορρο. (ἀΔ06]]. ΒεκΙκ. Βα. οὖ νυ]ρὸ 
ἔπασχον Δ... Ε..6. :} ’ 

ἀποκλειόμενοι. 

τοῦ. 1. 170, 8. ταρσοὺς καλάμου διαστοι- 
βάζοντες" ἀπ Αληθαβ  δοίϊο. 32. ἴσχοι 
δ᾽ ἂν τὰ βέλη καλάμων ταρσοὶ ὀρθίων καὶ 
πλαγίων συντιθεμένων οπ ὙΠΟ Ια 
Ῥαββαρθ (ὑδϑδιθοη ΤΟΠΊΔΓΚΒ, ταρσοὶ, 
πλέγματα ἐκ ῥάβδων" ““᾿᾿αχίθτα ατι6- 
“ ἤδη ν]γράγιιπη.᾽" Ταρσοὶ καλάμων ΔΥΘ 
“ς γναῦ 164 νοσκ οὗ τεθαβ ἔουτηθα ἰηίο 
“Ἰατρο ὈγΟδα ΡΙΘΟ6Β; ἰᾶγθῦβ οἵ νυνί 
ΟΤΘΡΙ͂Β." 

ἐν ταρσοῖς---εἰς τὸ διῃρημένον τοῦ τεί- 
χους] ϑιϊααβ ἴῃ ἐνείλλοντες. Ὁ] ]Π|88 
νΟΟ65 46 διὺ δα]: ΜΟ. ΘηἸπῚ ΠΟῚ 
ἀρποβοσης. ῬΒανουπιΒ ΘΙ άαπῚ δχ- 
ΒΟΥ. Βατθαβ ὅπ] α5. 1η εἴλλειν ΡΓΤῸ 
εἰσέβαλλον, φιιοά Ῥγίοτα Ἰοοο οβί, μαρδὲ 
ἐπέβαλον. ὥὅ6α. 101 ἰοτίθ σβροπθηστη 
εβδίύ ἐσέβαλον, ΄σπο Ἰᾳ6πὶ ἰπ ταρσὸς 
ΔΡΉΟΒΟΙΪΌ : ὉΠ] πη8]6 ἐνείλοντες εἴ τείχους, 
αὖ βΒιρτα. Ια. Εὐγτποϊοστιπῃ ἴῃ ταρροί. 
Α55. 

ἐνείλλοντες] ΤἼῊΘ βθῆηβ86 οἵ ῃ18 ννογτὰ 
ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 Ὀ6. ““ΤἈΠΊΤΗΪΠρ 1Π, 5666 ΖΙηρ' 
“ΟΥ̓ ῬΓΘββιηρ Ἰῃ ;᾿ ΔΟσοΥαΙπρ το {Παΐ 
τηθδηϊηρ οὗ ἴΠ6 ψοτα εἰλομένην ΟΥ̓ ἴλλο- 
μένην ἴοΥ ΨΏΙΟΗ ῬτΟΟΙΒ. σΟμτθ 8. 50 
ΘΔΙΠΘΒΕγ, ΘΠ ΘΧΡ] ΔΙ ΠΙηρ Ὁ 48. πιδϑᾶ 
Ὦγ ΡΙαΐο ἴθ {πὸ ΠΠπιθαβ. Ηθ ᾿πβὶβίβ 
ταν 1 τἸηθδηβ8 σφιγγομένην καὶ συνεχο- 
μένην, ““Ταιητηθα ἀη( ρΡΓΘββθα ἰοροίμοτγ,᾽ 
ἀηἢ ποῦ κινουμένην. ὅδ α5ὸ Βαῖ- 
ΤΠΔ 5. [ΘΧ]]οσιιβ, ἴῃ εἰλεῖν. Ὑεῦ ἴῃ 
εἰλεῖν ἀπα 1Π 81} {πΠ6 ννογβ οἵ {Π6 β8π|6 
[ἈΤΉ]Υ {ΠΘγ6 ἀρρθαγβ ἴο Ὀ6 οοηΐαϊποα 
τ[ἢ6 ποίϊοη οἵ ““ΟἸγοι]αΥ τηονθπηθηΐ, ἢ 
ΤΟ], ᾿η Ρ]αῖη ἘΠρΡΊΒἢ., 88. γν6}} 88, Οὐ 
ΘνΘἢ ῬΘΟΓΠΆΡΒ ΤΠΟΤΘ ΡΓΟΡΟΙΪΥ {πᾶη {παᾶΐ 
οἵ βαιθοζίηρ ΟΥ̓ σΟΙηρτθββίησ, [Ιἢ ἴδοϊ 
[η6 ποίίοηβ οἵ ““τυγπϊηρ τοιπα᾽ ἀπά 
““ Β64 ΘΟ 2 Πρ ΟΥ̓ ΡΓΘΒΒΙηρ ΓΟΓΟΙΙ γ ἡ ΔΥῸ 
οἴθη οἹοβοὶν σοηπροίθα : ἃ8. ἴῃ {Π6 τηο- 
[105 ΟΥ̓ {ννΊΒΌΠ Πρ ΟΥ̓ ΒΟΓΘΥ ΠΡ ; ΘΟΙΠΡΆΓΘ 
αἶθοὸ [ῃΠ6 ποίϊοπ οἵ {πϊηρ8 τ ]θ ΟΥ̓ 
{πγπθ α ἴῃ ΡΟΠ ΟΠ6. Δηοίμογ, ᾿κθ ἃ 
᾿θὰρ οἵ ρΡΘΌΡ]6ε5 ΤΠγοννὴ ἀΡ ὈΥ ἃ ΓΊΝΟΥ 

ἢοοά. Ἡδποθ (Π6 σΟΠΊΠΠΟΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη 
ἴη Ηεγοαοίμϑ, κατειλήθησαν ἐς τὸ τεῖχος, 
ἐς τὸ ἄστυ, “ΠΟΥ πνεῖ ἀτίνθη ρᾶ]ο- 
κε χῃᾷ]θ Ἰηῖο {Ππ6 ἴον; {ΠΥ ἡγευα ἀτίνεῃ 
“η Βα] α]οα ομ6 ον ΘΓ ἃποίμεγ." ὙΤΠ6 
56η88 Πδ6η οἵ ἴΠ86 ραββαᾶρβ β6θ1ὴ85 [0 θ6, 
“ΗΓΒ Πρ ἴῃ ΟἷαΥ ἰηΐο Ἰαγρθ νγαι]θα 
“κ ρΆ888 ΟΥ̓ ΟΥΔΐαΒ τηδβ οὗ τϑοϑᾶ." Κα- 
λάμου ἴῃ [Π6 ΒΙΠΡΊΙΔΓ 566Π15 0 θ6 τπιβοᾶ 
ΕΚ κέραμος (βε6. ποία οη 1]. 4, 2.) 
ἴο ΒΙσ ν “τϑϑα- νου Κ,᾽ ἢ 1Ε 1 ΤηΔΥ τιβο 
506 ἢ ἃ ἴεστη. Μι. Β]οομηῆρ]  Ἰητογργείβ 
καλάμου ““Βίγανν,᾽᾿ Ὀθοδιῖιβθ, 6 58 Υ5, 
““γβϑα νοι] ποῦ Ὁ ρ]]απί βποιρῃ.᾽ 
Βυΐ {1π6 Ατυπᾶο θοπᾶχ, οα]θα Ὦγ {ΠῸ 
τη ἄθγη ὐὑτθοκβ κάλαμο, 15 αὖ {Π|5 ἄδγ 
“ἃ ΨΕΙΥ Ἱπιρογίαηί ρ]αηΐ [ῸΓ νδγίοιιβ 
““ ΘρΟΠΟΙΏΪΟΔΙ] πι565, ἀπ ῬΑΓΕΘΠ]ΑΥ]Υ ἴον 
“16 δ ρ]ουτηθηΐ οὗ 1Ὁ ἴῃ ψ ] Κου- νου. 
5εθ. Ὁγ. Βιθίμουρ οὐ {π6 Ρ]απίβ οἵ 
τβθοθ, ρα] 5η6α ὈγῚ Με. Ὑ Δ]ρο]ο, ἴῃ 
Ἠ8 ““ ΜοτΙηοΙτΕ; ὅσα: ὙΟΪ. 1. Ὁ. 241: [ἢ 
ΤΠΔΥ 6 Οὔβεῦνθα {πᾶὶ ἴῃ 1η6 ἘπΠρΊ5 ἢ 
ΜΌΓΩΒ. “ΗΠ πα [7], ῬΟΐἢ οτὶρίη- 
ΑΠν Ἰαθηίοαὶ, ἐπΠ6 αἰ γος βθη8ε8. οἵ 
εἴλλω ἃγθ [Ὁ] θγΆ ]ν 1ΠΠπιβίγαΐθα ; ὑπ πο- 
Ὥοη οἵ τοΐαϊϊοη. Ὀδὶηρ ΟΠ ΘΗν ρῥτο- 
ΒΕΙνΘα ἴῃ “ὙΠ1}," (μα οὗ ἴογοθ ἴῃ 
ἘΠ} 

[ὅδθ. οὴ {π86 νρογᾷ εἰλέω ἃ νεγὺ σοοᾶ 
ΔΥΕΟ]6. ἴῃ ἴΠ6 βθοομα ΝαμΡοΥ οἵ {Π8 
ῬΒΠΟΙΟρΡΊοαΙ Μαβϑιτη.} 

1. διαχεόμενον) 6. προιιίου ΡΥ ]ΟΙΡ]6 
(068 ποῦ τοῖοσ ἴο πηλὸς, θα  ἴο χῶμα ἐκ 
τοῦ πηλοῦ πεποιημένον, ἃ! 850 (Δ ]16Ι 
1ΠοΓΡΓοῦβ 1ἴ, 

2. τοῦτο μὲν ἐπέσχον ““ ΕΟΥΏοΥΟ [Π18.᾽ἢ 
ΘΓΘΡΠΔΠι5. ῬΓΘουβ τούτου, ν»Π]ο ἢ σοΥ- 
ΤΔΙΗΪΥ 15. 1Π6 σα88. ΘΟΙΠΠΊΟΙΪΥ τπι56α ἢ 
{ΓΠ6 τη] 16 νοῖοθ, ἀπ Βοιηθίϊπη68, ἃ8 [ῸΓ 
ΘΧΔΙΡ]6 ΨΠΠ1. 21, τ. ψ ἢ [Π6 δοίνθ 
νοῖςο, τούτου μὲν ἐπέσχεν. Βαΐ ἃ5 ΨΠΠ 
{π6 τηϊα]θ νοϊοθ (ῃ6. ρσϑηϊθνθ οᾶδ88 18 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, [ΟΥ̓ νυν τητιβῦ 5αν, “ΤῸ Ὁ ΠΟ] ἃ 
“ΟΣ [ΟΥθΘαΓ ΟΠΘΒ6] “ηοηι ἃ (Πϊηρ' :᾿᾿ 80 
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20] 

᾽ “ ᾽ 5 ,ὔ Ων ’ὔ ΄ ἈΝ ὯΝ ΄“ 

ἐκ τῆς πόλεως ὀρύξαντες καὶ ξυντεκμηράμενοι ὕπο τὸ χῶμα 
΄σ΄' οὺ Ἂν ΄ ᾿ ἡ “σ΄ ’ 

ὑφεῖλκον αὖθις παρὰ σφᾶς τὸν χοῦν" καὶ ἐλάνθανον ἐπὶ 
Χ Ἂ ᾿΄ σ ᾽ » ’ - 3 , « 

πολυ τους ἔξω, στ ἐπιβάλλοντας ἧσσον ἀνύτειν, ὑπαγο- 
᾽ὔὕ » ΄ ’ ΄- 7 ἣν ΄ ’ ΓῚ δ δ τς Ν 

μένου αὐτοῖς κάτωθεν τοῦ χώματος καὶ ἱζάνοντος ἀεὶ ἐπὶ τὸ 
Ἕ ΄ Ἁ Χ 5.» - ,ὔ » 7 Ἃ, 

5 κενούμενον. δεδιότες δὲ μὴ οὐδ᾽ οὕτω δύνωνται ὀλίγοι πρὸς 3 
νὴ » ,ὔ “ 4 ΝΥ Ἁ Ξ, " Ἶ, 

πολλοὺς ἀντέχειν, προσεπεζξεῦρον τοδε᾽ τὸ μέν μέγα οἰκοδο- 
5 7 » , ἣν ΩΝ Ν ΄ 5, Χ Ν 

μημα ἐπαύσαντο ἐργαζόμενοι τὸ κατὰ τὸ χῶμα, ἔνθεν δὲ καὶ 
357 » ΄“ 5» ’ὔ 5 ΩΝ ΄σ΄ ᾽ὔὕ 7] 5» ΄ " ον 

ἔνθεν αὐτοῦ ἀρξάμενοι ἄπο τοῦ βραχέος τείχους ἐκ τοῦ ἐντὸς 
ΝΥ 5» ΝΝ 3 7 7 Ν ὔ 

μηνοειδὲς ἐς τὴν πολιν προσῳκοδόμουν, ὅπως, εἰ τὸ μέγα 
΄-“ « 7 κι} 3 ᾽, ἧ- ᾽ὔὕ Ἁ 5» ,ὔ ἣν 

τοτεῖχος ἁλίσκοιτο, τοῦτ᾽ ἀντέχοι, καὶ δέοι τοὺς ἐναντίους αὖθις 
κ 3) Ἃ Ξέ “Ξ' ᾿ ΄ , ΄ 

πρὸς αὐτὸ χοῦν, καὶ προχωροῦντας εἴσω διπλάσιόν τε πόνον 
ΕΣ Ἂν 8 ᾽ , -“ 7 Ὡ“ Ἀ ΄ ,7] 

ἐχειν καὶ ἐν ἀμφιβολῳ μᾶλλον γίγνεσθαι. Αμα δὲ τῇ χώσει 

τὸ] Ύτα, Τκ0.Ρ: 1. συντεκμηράμενοι Β.Ο.Κ. ἃ... 2. ὑφεῖλον 1,. 
περὶ σ. 3. ἐπιβάλλοντας Κὶ. ἀνύττειν (.Ἃ.Η.Ν.Υ.ο. 4. αὐτοῖς] 
εὐθὺς ε. 6. τόδε] τοιόνδε ἴ. ἡ. τὸ κατὰ τὸ σῶμα ἐργαζόμενοι Ὁ. κατὰ 
χῶμαν. 8. αὐτοῦ] οἵη. Κα. ροβέ ἀρξάμενοι ροηϊΐ 6. καὶ ἀπὸ 6. αὐτοῖς Ν. 
9- μηνοειδὲς ἐς τὴν πόλιν Α.Β.Ο.Ε.α.Η.Κ.1..0.Ὀ.Ν.ἃ.6.5.}.... Ηδαοκ. Ῥορρο. (ε]]. 
Βεκκ. ναυϊρὸ ἐς τὴν πόλιν μηνοειδές. μηνοειδοῦς Εὶ, 

αὖθις) πάλιν ΝΟΝ, 1ο. ἀνέχοι ς. ἂν ἔχοι Α.Β.Ε.Ε, 

ἔσω Βεκκ. 

ψΊ ἢ {Π6 δοῦν {Π6 δοσιιβαίνϑ 15 δα 8 }}Υ 
σογγθοῖ, ΔΠ ΘΡΘΉΒΘΙ Πρ ἃ5 ῬΓΟΡΘΙΥ 
νυτϊίθ, “1 1, οὐ ἴποὰ, ἄτι νθηρθᾶηοθ 
ΟΠ" ΓΟΥΠΘαΥ ᾿ς ΔΓ 1 Πε ΠαΠ] 861, 
“γον ἄὰθ νβϑηρθᾶποθ (ὁ [ὈΓΡὈθδγ.᾽ 
Απα ἴῃ ατθοῖκ [Π6 δοοσιιβαίϊν ψ ἢ ἐπέ- 
σχον ἴῃ {Π6 δοῖϊνθ νοῖοθ ΟΟΟΙΓΒ5. ΔΡΆΪΗ 
Υ. 63,4. οἱ δὲ τὴν μὲν ζημίαν καὶ τὴν 
κατασκαφὴν ἐπέσχον. ἀπᾶ Υ.. 46, τ. ἐπι- 
σχόντας τὰ πρὸς ᾿Αργείους. ψνἘΙΟἢ Ἰαβί 
αποίαίοη 1 οννα το Μτ. ΒΙοοτηῆε]α, 

1. ξυντεκμηράμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα] 
“πδββίηρ {π6 αἸγθοῦοη. [0 ΟΟΥΓΥ ἰΐ 
“ ἸΠΑ͂ΘΓ {Π6 ΘΠθιη γ᾽ 5. τηοιηῇ.᾽" Οὐοιη- 
Ρᾶτθ Ηογοαοίύ. 1. τπο, 5. ὑπὸ γῆν σταθμε- 
ὄμενοι---ὔρυσσον. 

η. ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν αὐτοῦ] Ἡδετοαοί. 
ΙΝ. γι, 6. ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ νεκροῦ. ---- 
ἌΥΑβ5. 

ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν---ἀντέχοι] ““ Βερὶη- 
“ π]ὴηρ αὖ {Π6 ὕψο δχίγθμ 165. οἵ {Π6 
“ς γαϊβθα ννᾺ}1, τοῖὴ {Π6 Ροϊηΐβ ὑνΠΘΓΘ 
“ [Π8 νν8}} γούαγηθα ἀραϊη [0 18 ΟΥΡῚ ΠΑ] 

ἐσῳκοδόμουν ().(.1,.0.6. 
11 προσχωροῦντας ΟΟ. 

“ Ἰονγου οἰθναίοη, ΠθῪ Ργοσθθαθα ἰο 
“Κ ΘΑΥΤΥ 8 Δ] ΠΟΠΑ] νν8}} ἴῃ [Π6 ἔοττη 
“ ΟΓ ἃ ογθββοθηῦ θθπα]ηρ' ἸΠγνΓ5 ὑονναγ 8 
“ (Π68 Τοννη.᾽ ᾿Απὸ τοῦ βραχέος τείχους 
ΒΙθ:1ῆ65, ““ΠῸΠῚ {Π6 Ἰονν ΟΥ̓ ΟΥΙΡΊΠΑ] 
“Ὁ ψ.8]].᾿ Οὐομηραγα ὙΠ]. 20, 2. τοῦ δὲ 
βραχέος ὠκοδομημένου. Απᾶ ἴῃ {Π8 
ΒΆΠη6 ΨᾺΥ βράχεα 5]: 68. ““ Βῃ8])1ονν8. 
ΤΟ": 

12. ἐν ἀμφιβόλῳ γίγνεσθαι ““ ΒροοοΙη6 
““ ρχροβθα οἡ Ὀοΐῃ {ποὶῦ ἤδηκβ ἴο τηῖ- 
ΞΕ ἘΠΙΒΒῚ Ὁ 5 0 ΤΟ. 555. 5. 50:5. 1π| [Πδ 
Ἰαΐζου οὗ νυ] ἢ οπαρίθυβ βαλλόμενοι ἀμ- 
φοτέρωθεν 15 τι866 45 8ἃη Θηπἰνα]θηΐ οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟη ἴο ἀμφίβολοι. 10 15 ονϊάθηΐ 
ἔγοτη {118 ραββᾶρ {Ππαΐ {Π6 ννὰ}} οἵ Ρ]ὰ- 
ἰδθὰ ννὰβ ΟἸγου]ατ, ἃη ἃ πηρτον! 64 νυ] ἢ 
Ῥτο]θοηρ ΡΟΪΠΐβ. ΟΥ Ὀαβίοηβ, {Π6 νΟΡῪ 
ΟὈ]δοῦ οἵ ψν βοῇ 15 0 ΔΠΠΟΥ͂ [Π6 ΘΠΟΙΩΥ 
ΟἹ Π15 ἤδη 5, ἤθη ΠῈ δάναποββ ἴο αἰΐδοϊκς 
1Π6 τοριαῦ Ππ6 οὗ {Π6 νν8]], ΟΥ̓, ἃ8. 1 18 
[ΘΟ] ΟΆ}]Υ ο4]164, “(Π6 ουτίαϊη.᾽ 

υ 2 
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Η Ν ἊΝ “ ΄-“ , 

ΤῊ Ῥοδίοβογα ΘηρΙον καὶ μηχανᾶς προσῆγον τῇ πόλει οἱ ]ελοπον- 
Ῥαίίουϊηρ ΘηρΊΠη65, θαΐ 

ἘΠΕ νήσιοι, μίαν μὲν ἣ τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος 

κατὰ τὸ χῶμα προσαχθεῖσα ἐπὶ μέγα τε κατέσεισε καὶ 

τοὺς Πλαταιέας ἐφόβησεν, ἄλλας δὲ ἄλλῃ τοῦ τείχους, 

ἃς βρόχους τε περιβάλλοντες ἀνέκλων οἱ ΠΠ]λαταιῆς, καὶ 

δοκοὺς μεγάλας ἀρτήσαντες ἁλύσεσι μακραῖς σιδηραῖς 

ἀπὸ τῆς τομῆς ἑκατέρωθεν ἀπὸ κεραιῶν δύο ἐπικεκλιμένων 

καὶ ὑπερτεινουσῶν ὑπὲρ τοῦ τείχους, ἀνελκύσαντες ἐγκαρ- 
7 ε 7 κ 7, ΄, ε ᾿ ᾽ 7 

σίας, ὁπότε προσπεσεῖσθαί πη μέλλοι ἢ μηχανὴ, ἀφίεσαν 

Ι. οἱ πελοποννήσιοι τῇ πόλει (.α.1.Ὸ.Ρ 
Ὁ 4. πλαταιέας (. πλαταιῆς Α.Β.ΕἈα.Κ 

6. μεγάλους Κι. ἀρτύσαντες 6. 
ΟΟΝ.ο. Ηδδοῖ. Ῥορρο. (ἀο6}1. να]ρὸ ἐγκαρσίως. 

2. μίαν μὲν, ἣ τοῦ μεγάλου οἰκοδομή- 
ματος κιτ. λ.7ὺ ““Οπο, ψ]οἢ Βεϊηρ' 
““ γοῦρης ἀΡ πΡΟπ {Π6 τποιπά, 5Π0ῸΚ 
“ς Ψ]ΟΙΘΠΥ ἃ ΘΟΠΒΙΠΘΓΑΌ]6 ρᾶτί οἵ {Π8 
“ς γαϊβϑα νν8]}], ἀπ σαιιβθα τη ἢ Δ]ΔΥΤῚ 
“το [Π6 Ρ]αἴερδηβ.᾽" Π6 σοηϑβυγο 0 ἢ 
15, ἐπι μέγα τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος, 
““ ἃ5 ΤηΠΟἢ 88 ἃ στϑαΐ ρατγί οἵ [Π6 ταϊβθα 
κε γν8}}.᾿ Οοτηρατο Γ΄. τοο, 2. ἐσεσιδή- 
ρωτο ἐπὶ μέγα καὶ τοῦ ἄλλου ξύλου, ἀπά 
11. 97: 5. ἐπὶ μέγα ἰσχύος. 

4. ἄλλας δὲ ἄλλῃ τοῦ τείχους κ. τ. λ. 
ΤῊΘ ὕννο τπϑίῃοάβ οὗ ἀοἰραίπρ' {πὸ οἴδοί 
οἵ [Π6 ϑῃθιηγ᾽Β Ὀαϊίθυ! προ ΘΠΡΊΠ68 Ργδο- 
{ἰ564 οἡ {Π18 οσσοαβίοη ΟΥ̓ [Π6 ΡΒ] αἴθ 8 
ΔΘ. Τϑοουηπθη θα ὈΥ “ἀδποαβ ᾿ΙΓδοίϊοι8, 
6. 32. δηα Ὀγ Νερείιιβ, [)6 μθ Μηδ, 
ΙΝ. 22. ΤῊΘ ψογαβ οὗ {Π6 Ἰαΐθι ἅΓ6, 
“ΑἸ Ἰααιιθῖὶβ οαρίοβ ἁγιθῖθβ ἴῃ 0}}}}- 
““ ΄αὰπη ὑγαηΐ. ἃ ἃ ΧΤηΓογ τη θᾶ868, 
“ ροΟ] τη Π86 Τ]ΔΥΙΊΟΥΘοθ, ν᾽ γαΐο ᾿ηρϑῦα 
κε ἸΔΟΙ ΠΣ 6. Τη11718, ἀγϊθίθβηθ 60η- 
““ ἐπηρτιηΐ.᾽" Αἄληθαβ βαγβ, χρὴ παρα- 
σκευάζεσθαι, ὅπως λίθος ἁμαξοπληθὴς 
ἀφιέμενος ἐμπίπτῃ καὶ συντρίβῃ τὸ τρύ- 
πανον᾽ τὸν δὲ λίθον ἀφίεσθαι ἀπὸ τῶν 
προωστῶν. Ἦρτθ τὸ τρύπανον, ““{Π6 
“ΚΕ ΒΟΙΟΓ, ἢ 866 ΠῚ5 ἴ0 τηθᾶη ΘΧΔΟΙΥ νυν ῃδΐ 
Το 65. 681185 τὸ προέχον τῆς ἐμβο- 
λῆς, ἴογ 1[η6 ἀὀΒουρίΟη ΒΘΘη8 ἴὸ ΒΠ6 
τΠαΐ {π6 Ῥαϊίοτϊηρ θηρίὶπθ παρα ἴῃ ἃ 
Ροϊηΐ, 10 ἴογοθ 18 ννὰν ἰηΐο {Π6 νψ2]], 
Γαΐ τπαη ΜΓ ἃ {πο κ βοϊα δηᾶ, 
ΤΊΤΟΥ (0 Ὀαϊίεν 16, ΑΥ̓ μαΐ ὐηθαβ 68}18 

.6. 2. μία μὲν ἡ α. 4. τε οτη. . 
Ὦ. πλαταιεῖς Ε. 5. παραβάλλοντες Ρ. 

8. ἐγκαρσίας ΑΒ ΟΕ ΟῊ ΓΙΣΝ Ὁ ῬΡ. 
9. ποι Κα.1,.0.}. 

προώστας, 8168 ἴΠ6 κεραιῶν ἐπικεκλιμένων 
κι τι λ. οἵ ῬῬΠΜαογά]468, [Ππᾶῦ 15, ΡΟ]65 
ῬτΙο]θοίηρ ἔτοπ {πΠ6 ἴορΡ οὗ {Π6 νν8}}8 δὲ 
Δ 8η6916, [0 ψν Ὡ]Ο ἢ} {Π6 ννεισῃΐ, νυ μθί Ποὺ 
ἃ Βἴομβ Οὐ ἃ ὈΘ8Π1, γνὰβ ΒΒΡΟΠαΘβα, ἀπά 
το] ὙΠΟ ἢ Ὁ τνὰβ ἰού [41] προπ {Π6 
Ὀαϊίουϊηρ θηρὶπθ ΨΏΘη ἰξ Δρρτοδομο 
[Π8 τγν8}}. ᾿Απὸ τῆς τομῆς ΠΙΘΔΠΒ ΤΠΘΓΟΪΥ͂ 
“" αἵ {Π6 οχίγθιηϊυ οἵ [Ππ6 Ῥθᾶπι ; νΠΘΓΘ 
“αῦ Ππδα θθθὴ ουΐ οὔ '!ΓΠΘβ6 τηθδῃ8 
οἵ ἀεδίδβμοθ τῦοσθ ργδοῦβθα {σοιρῊ {Π|6 
{ΠΠ]65 οὗ {Π6 ἸΟΥΨΘῚ ΘΙ ΡΙΓΘ, πα ἀαΓης: 
[Π6 ογιιβαᾶθϑ. 16 [Ο]]Οννὶπρ' 1165 ἔτΟΙη 
580, ἴῃ ἢ15 ἀἰθβουιρίοη οἵ ὉΠ βίθσβ οἵ 
ΘΓ βάθη, τηϊρης αἰμηοδῦ Ρᾶ88 [ῸΓ ἃ 
{γδηβ]αίοη οἵ “Γ Ππογ 1668. 
Ὁ] ΤῸ ἀυθῶπο ἱ ΘΙΤῚ ΠῚ ἸΌΠΟΟ αἰΖαΐο, 
ΟἹ’ δῃηΐθηπδ τπ ἴθι} Ὸ ΘΞβθὺ 50]θὰ αἱ πᾶν: 
ἘΣ βοντὰ 1π|, 60] σὰ ΡῸ ἈΒΡΙῸ 6 ἴδυταΐο, 
ῬΟΥ ὑγάνουβο Βοβρθξδ ἔ ργοββὰ {γᾶν : 
ἘΠ τπαϊθῦστο 4116] ἀὰ οδηδρὶ {ἰγαῖο, 
Ῥοὶ ἴουπδ ᾿ΠΠ8 121 ᾿πηρθύιιοβο 6 ΡΥ ΑΥΘ. 

ἀκκῦβ. [π88κ. ΧΥ ΤΠ. 8ο 

5. βρόχους τε περιβάλλοντες) ΟΟΠΐεΓ 
Ψοβορμαπηι ΚΒ. Φπᾶ. οὐ ῬΒΠ]ΟπΘπὶ ἦ6 ἰθ- 
Ἰοῦιιπλ οΟΠβίχιιοιοηθ, Ρ. 83. ΑΥ̓͂ ΑΒ5.-- 
Ηφο ογαΐ τιϑιίαῖα ἂρ νϑίθυθβ σαίῖο 
ΘΙ αἀθηαἹ ἰοΐαβ ἀυιθίϊβ. Μια. 1Δρ8. Υ. 
Ῥο]ϊοτοοῖ. 8. ΠὈ1 οὔϊατη ἀθ {γα ]θ 118 οἱ 
Βα ΧῚΒ ἢ Θιιτη 66] 0] 6 18. ΡΊ γα ἸΘρῚ Ροβ- 
Βδιηῦ: Π6Ὸ ΠΟῸῚ ἂρ (ὑδβαῦθοη. δὲ 
μος Ρο]ϊογοθῖ. οἂρ. ΧΧΧΙΙ. 1ὴ6 
βύσαοία 8 Πππαι]8 [1085. 1014. ΠυΚΈΝ. 

8. ἐγκαρσίως] Μαγρ. ΟἸ. ΑἹ. ἐγκαρ- 

ὦ παρα βδν τὸ 
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Ν Ν -“ -“ «ε , ον » δὴ Ἂς " 

τὴν δοκὸν χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι καὶ οὐ διὰ χειρὸς ἐχοντες" 
« ᾿ .«», » , ’ Ἂν ΄, “ 3 

ἡ δὲ ῥύμῃ ἐμπίπτουσα ἀπεκαύλιζε τὸ προέχον τῆς ἐμ- 

βολῆς. 
Ν Ἁ ΄“ . ’ ΄ 

ΤΧΧΥΊΙΙ. Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι, ὡς αἵ τε 3 

5 Ν δὲ » Χ Ν “΄“ ᾽ὔ ον » ,ὔ 

μηχαναὶ οὐδὲν ὠῴφελουν καὶ τῷ χώματι τὸ ἀντιτείχισμα 
΄ ͵ 53 Ν ΄ 

ΤΟΝ πιῶ ἂπ ἑαυ ἐγίγνετο, νομίσαντες ἄπορον εἶναι ἀπὸ τῶν 
ἘΠΠΒΙΟΟΘΒΒΙᾺΙ δέξοιηρῦ 

παρόντων δεινῶν ἑλεῖν τὴν πόλιν πρὸς τὴν 
ἴο τϑᾶάϊπιοθ {π6 οἷΐν ὈΥ , ἢ ρ ω) 

δοίην Ὁ ὁ. ἤγθ. περιτείχισιν παρεσκευάζοντο. πρότερον δὲ πυρὶ 3 

ἔδοξεν αὐτοῖς πειρᾶσαι, εἰ δύναιντο πνεύματος γενομένου 

το ἐπιφλέξαι τὴν πόλιν οὖσαν οὐ μεγάλην" πᾶσαν γὰρ δὴ ἰδέαν 

ἐπενόουν, εἴ πως σφίσιν ἄνευ δαπάνης καὶ πολιορκίας 

προσαχθείη. φοροῦντες δὲ ὕλης φακέλλους παρέβαλλον ἀπὸ 3 

τοῦ χώματος ἐς τὸ μεταξὺ πρῶτον τοῦ τείχους καὶ τῆς 

προσχώσεως, ταχὺ δὲ πλήρους γενομένου διὰ πολυχειρίαν 

ι5 ἐπιπαρένησαν καὶ τῆς ἄλλης πόλεως ὅσον ἐδύναντο ἀπὸ τοῦ 

μετεώρου πλεῖστον ἐπισχεῖν, ἐμβαλόντες δὲ πῦρ ξὺν θείῳ 

καὶ πίσσῃ ἧψαν τὴν ὕλην. καὶ ἐγένετο φλὸξ τοσαύτη, ὅσην 4 
᾽ 7ὔ », δον δα Ν ΄ 7 5 " 

οὐδείς πω ἐς γε ἐκεῖνον τὸν χρόνον χειροποίητον εἰδεν᾽ ἠδὴ 

1. χαλεραῖς Κι. 
5. τὸ] οτη. 6. ἡ. τὴν 
γιγνομένου (.. α. ἘΠῚ ΘῈ: 

ἔχοντες οἴη. ἴ,. 2. ῥώμη Ἰ,. 
πόλιν ἕλειν Α. 8. παρατείχισιν Β.ἢ. 9. δύναιτο (ὑ.6. 

ΤΟ: οὐ] οπῃ. Ε'1,.6. δὴ] οπι. [.. εἰδέαν ἴ. 
11. εἴ πως] εἰ 1,..0.Ρ. ἐφῶ Ο. ἐφ᾽ ᾧ 1.6. 12. φακέλλους]) φακέλους Κ.Ν. 
Θοιἤεθεν. Ηδαοκ. παρέβαλλον Α.Β.0.Ε.Η.1.Κ.6.5. Ῥορρο. 6061]. ΒΕΚΙκ. παρε- 
νέβαλον ,..Ο.Ρ. προσέβαλον Ω. νιυὶρο παρέβαλον. 14. γενομένου ἴ. διὰ 
τὴν πολυχειρίαν Ο. διὰ πολυχωρίαν ἯΙ τό. ἐμβάλλοντες Κα. ἐσβαλόντες 1. 
17. ὅσην Ο.Β.Η.Κ.Ὸ.Θ. Ηδδοκ. Ῥορρο. (106}}1. Βοκκ. Δ.Β..α. εὖ νυ]ρὸ 
ὅσον. 

προσέχον ἘΝ. 

σίας. τπἰτοατιθ τηοο διιοίογοβ ; 564 Πος 
Τη6}1ι5. Νοβίεσ Ι]. 99, 32. ἐγκάρσιον 
τεῖχος ἄγοντες. (ὐπιὰ [Ογτηα 1 ΑΓ] ἐγαη8- 
ϑοΥϑα5 οἰϊάτη ἐγαῦος αἰοιιηΐ. Ια. ϑ'8]1Πι56. 
Ψὰρ. ΙΧ. πραὰθ Δ]Π16Υ πλάγιον εἴ πλα- 
γιεύμενον Η!ρρος. Υ. ρασ. τ67. ΝΥ Α55. 

14. ταχὺ--- ἐδύναντο] ϑι]4145. ἴῃ ἐπι- 
παρένησαν, αποά Ἔχροηϊί ἐσώρευσαν. 
γιά. Ηδβυοῆ. ἴῃ παρενήνευον, εἵ Ηετο- 
ἀοΐαμη. Ἠοπηογ. Οα. α΄. 148. εἴ π΄. 51. 
ϑΌ]Ἃα5. ἴῃ παρένησαν φαάρδιη Ἰΐοταΐ, θα 
ῬΓῸ πόλεως Παθοῖ ὕλης, πη8]16. Ὠϊης ΕΥΡῸ 

ΘΟΥΤΙρΡΟ, απ ποὸη ἴδοις ἸΚπιβίοσιιβ.---- 
γΑ55. 

15. ἐπιπαρένησαν-- ἐπισχεῖν] ““ΤΠον 
““ ῬΠ6α ΤΠθῖ ΠΡ 4150 ἃ5 ἴἊγ ἱπίο {ΠῸ 
“ς ἴον ἃ5. ὕΠπϑὺ σου] σθϑοῇ το ἔτοτη [Π6 
““ Πρισῃς οἵ {Π6 πιοιιηα." Παραβάλλω 
ΔΠηα παρανέω 5ὶρηϊν, “1ο [χουν Ὀ6β] 66, 
“10 Πδᾶρ ΟΥ̓ Ρ116 Ὀ68166 :᾿ πὰ {πθῆςθ 
“το [τον ἀρ, ἴο Πθὰρ ὺπρ;᾽ {Παΐ 18, 
“το Κορ {πγονηρ ΟΥ ΠραρΙηρ ΟΠ6 
“Τὴ Ὀ65 186 Ἀπούμοσ. 
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ῬΙΑΤΖΘΑ. Δ. 6. 499. ΟἸνταρ. 87. 4. 
ν ᾽ 2 “ “ εὐὐἷϑ 3᾽ χ Ἐπ τ δ τν 

γὰρ ἐν ὀρεσιν ὕλη τριφθεῖσα ὑπ ἀνέμων πρὸς αὑτὴν ἀπὸ 
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΄ὕ “ ἈΝ ὠ ἘΣ Ὁ » σὰν ἌΕΥ͂ Ἂς “-“ Ν ΄ 

εταυτομάτου πῦρ καὶ φλόγα ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀνῆκε. τοῦτο δὲ μέγα 
5 Ν ΄ 53 ῇ “ 

τε ἦν καὶ τοὺς Πλαταιέας τάλλα διαφυγόντας ἐλαχίστου 
΄“ Ν Ν “- 7 “-“ , 

ἐδέησε διαφθεῖραι: ἐντὸς γὰρ πολλοῦ χωρίου τῆς πόλεως οὐκ 
ΓῚ ΄ πὸ ΄ , δἰ δν, ιν 

ἣν πελάσαι, πνεῦμα τε εἰ ἐπεγένετο αὐτῇ ἐπίφορον, ὅπερ καὶ 5 
δ “ λ “ 

6 ἤλπιζον οἱ ἐναντίοι, οὐκ ἂν διέφυγον. νῦν δὲ καὶ τόδε λέγεται 
“- “ Ε » “ οΝ ἃς Ν ,ὔ 

ξυμβῆναι, ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ πολὺ καὶ βροντὰς γενομένας 
΄ Χ , Ν “ ἘΣ Ἃ , 

σβέσαι τὴν φλόγα καὶ οὕτω παυθῆναι τὸν κίνδυνον. 
. Ν ῷ ,ὔ Χ 2 Ἅ: 

ΠΧ ΧΥΤΙΠΙ. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ καὶ τούτου διή- 
΄ ἣ 7 κ ν᾿ Ν ᾿ 

μαρτον, μέρος μέν τι καταλιπόντες τοῦ στρατοπέδου, [τὸ δὲτο 
7 » ,ὔ ᾿ς Ν ’ὔ 2 

Ἀπ ΕΣ ΠΕ τ αλλ ἀφέντες] περιετείχιζον τὴν πολιν κύκλῳ, 
- - Ἰοοκαᾶθ : 7 ν ΄ ἊΝ , ᾿ ΄ ἊΝ 

διοδο Το ἃ υοῦκαῖο; διελόμενοι κατὰ πόλεις τὸ χωρίον" τάφρος δὲ 
δηἃ Πανίπηρ ἀγα 

{ΠΟΙ 1ἴπ05 811 στουπα 
5 ΄ κῶν Ν "ὕ 3 - 5 ,7ὔ 

ἐντὸς τε ἦν καὶ ἔξωθεν, ἐξ ἧς ἐπλινθεύσαντο. 
{πΠ6 ον, δἃηᾷ 1οἴ Ἶ ὃ ᾿ ᾿Ν Α Ἔ Ν ᾿ ι 

2 ἴτοορβ Θποιρῃ ἰο δὴ ΚΟ ἐπειδὴ παν ἐξείργαστο πέρι αρκτουρου 

{πθπι, ἐπ6 ΡὰΠς οἵὔὗὐ » ᾿ ΄ ͵ κ ἘΝ 
ἐμοῖς ἀμὴν τους ΤΙΤολᾶς, καταλιπόντες φυλακὰς τοῦ ἡμίσεος τ5 
ΒΟΠΊΘ. τείχους (τὸ δὲ ἥμισυ Βοιωτοὶ ἐφύλασσον) 

ς Ὃν 9) ’ ᾿ 5 δὴ “ ο λ ’ ϑνίσν ν ᾿ Ὺ “ 1. ὑπ᾽ ἀνέμων πολλάκις ἀπὸ ταυτομάτου πῦρ καὶ φλόγα ἀνῆκεν Υ͂. ἀπὸ τοῦ 
Εἰ ρετα 0 1: 8. διαφυγόντας τἄλλα Υ. 8: εἰ ποτα; ἘΞ αὐ ΡΓ. ἣ᾿- 6. διέ- 

5 

εν (.6. 7. ἐξ οὐρανοῦ οτι. Ο. 8. οὔπω ο. παυθῆναι Α.Β.Ο.ἘΝ.Η.1,.0. 
ἼΧῪ ν. ἃ... Ρορρο. (0811. Βεκι. Εὖ. οἵ σϑίθυὶ παυσθῆναι. 9. καὶ] οἵα. ΑΝ. 
1ο. τι] τοι Η.1.ρ. στρατοπέδου Ἀ. ΒΙΕΉ ΚΟΙΩΝ.: 0. ΡΟΝ... ἢ. Ηδδοῖς. Ρορρο. 
(Ο6]16ν. Βοκι. ΟἿΕ. Ὁ. εὖ οβθίθυὶ στρατοῦ. τὸ δὲ πλέον ἀφέντες (.(ἅ.6. τὰπο 15 
Ἰπο] 810 ΒΕΚΚ. δα. 2. οἵὰ. Α.ΒΙΕΓΟΝ, ΟΡ. ἢ. Ῥορρο. ἘΝ. οὖ οθίθηὶ τὸ δὲ λοι- 
πόν. 14. παρὰ σ. 15. καταλιπόντες τε φ. ῶ. φυλακὰς α.1,.0. ἡμί- 
σεως Ἐ.1,Ο.Υ 6. . 

4. ἐντὸς γὰρ---πελάσαι] ΕἸΓΠοΥ, ““ ΕῸΥ 
“νη {Π6 γνΆ}18, ἃ Ἰασρα ρατί οὗ {ῃ6 
“ΤΟΥ νγὰ5. ἘΠΑΡΡΙΌΔΟΠΔΡ]6 ἢ οΥ΄. “ ΕῸΓ 

1. ὕλη τριφθεῖσα ὑπ᾽ ἀνέμων] ““ἘῸΓ 
““ Ἰηβίδηῃοεβ ἤᾶνα ὕθθη Κπονὴ οὗ ἃ 
““ χηοτιιηΐδ!η-[ογθϑῦ σαι πηρ ἤτθ δηὰ 
““ ῬαΓΒυηρ' ᾿ηΐο ἃ ὈΪαχα οἵ 1086], ἔτῸ πὶ 
“6 Τ6γ6 αὐζοη οἵ 115 ὈομρΉΒ, 
“ ουηρ [0 ὨΙρῚ νυ]πα8.᾽ ἬἬδη 15 οχ- 
ΔΟΙΥ ““6ἴδ πονν,᾽ {πα΄ 15, “810 ἢ ἃ 
“ς Τῃϊηρ ἢὰ8. θθθὴ ΚΗΘ 0 Βάρρθη. 
ΠΟ βἔγοββ ἰ8 ἡ {πὸ ψογᾶβ ἀπὸ ταυτο- 
μάτου, “0 ἃ ἤτο ργοαποθα Ὀγ [Π8 
ΚῬΟΥΘΥ Οὗ πῆᾶὰπ Πα πονοὺ Ὀθθη ν]ύ- 
““ ηρβϑρᾶ ; [ὉῸΓ 1 νν ϑρθαὶς οἵ παίιιγαὶ 
““ ροῃῇαρτγαϊοηβ, ΓΠῸῪ ἤν θθθη βοιηθ- 
““ Ἴπη65. Καον. ἴο σΟηδιηθ. ἃ ΨΠ0]6 
““ χῃριηΐδιη-ΓΟγοβί.ἢ 

τριφθεῖσα ὑπ᾽ ἀνέμων) 1)6 5}1ν15 ἴΐὰ 
1Π|Π|ᾺΠηπηαῖ 15. θδί ἀραιὰ οα!ρον, ὦ δ᾽6- 
νοῦὶ ἄὐίη, ν. 362. ὈυΚΕΚ. 

Κ ΔΠΘΓΘ. ννὰ8 ἃ ἰᾶάσρα ραγΐ οἵ [πὸ ἴον 
“νη. νΠ]Οἢ Ὁ τὰ. ἸΏ ΡΟΒ510]6. [0 
“ς ἈΡΡΓΌΔΟΝ." 1 Ῥο]ϊονθ {πὸ Ἰαΐίου το θ6 
[Π6 {τι σοπβίγποιϊοπ ; πελάσαι ἐντὸς 
πολλοῦ χωρίου, ΔἸΙΠΟιρῊ πελάζειν τηᾶν 
ῬῈ ιβϑᾶ νυν ἃ ρΘηϊνο 80, ἃ8 ἰὴ δ0- 
ῬΏΟΟΪΘ68, ΡὨΠοοΙ. 1407. 

14. περὶ ἀρκτούρου ἐπιτολὰς] 'ΤΏαΐ 18 
ἴο β8ᾶν, ἐπιτολὴ ἑῶα, ψνΏθη ἰδ Υ͵868 ἃ 
100{|6Ὸ Ὀοίογο βιιησδο, ἀμ 80 ἢιθὶ θ6- 
ΘΟΟΠΊΘΒ. Ψ]Β10]6, ἈΠΟ {ΠῸ6 ρου]οα οὐ [ΟυΥ 
ἄἀγ5. ἀπτὶηρ; ΜΒΐοα ἴὰ μα θδθα ἰηνὶβὶ- 
Ὀ]6, θϑοαιιβο 10 ἀἸαὰ ποῦ τῖδο {11 αὔίθυ (ῃ8 
διη. 18 ἤγδί ππογηϊηρ᾽ τ]βίηρ οἵ Ατο- 
ὑπγιι5. νγὰ8 ΠΘΑΙΓΥ οΟἸποϊάθηῦ νὰ 1ῃ6 

εὔονν 

“νι μον ἐνώδι κοώνο, 

ΕΣ κα 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. ΠΙ. 78, 79. οοὅ 
ΝΟΝΤΉΒΕΝ ΘΟΕ ΈΘΕ. ΒΡΑΝΤΟΙΤΞ, Α. Ο. 429. ΟἸνΙΩΡ. 87. 4. 

’ ω ΄“ 7 Ν “ 

ἀνεχώρησαν τῷ στρατῷ καὶ διελύθησαν κατὰ πόλεις. [Πλα- 3 
“ Ν “ Νὴ ΄ Χ ΄ 

ταιῆς δὲ παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς πρεσβυτάτους τε 
΄- Ν ΄ ΄σ΄ τῳ ΄ » 

καὶ πλῆθος τὸ ἀχρεῖον τῶν ἀνθρώπων πρότερον ἐκκεκο- 
3, » Χ 7 » Ν ᾽ 5» ΄“ 

μισμένοι ἦσαν ἐς τὰς ᾿Αθήνας, αὐτοὶ δ᾽ ἐπολιορκοῦντο 
᾽ , 7 Ν 3 7 

βέἐγκαταλελειμμένοι τετρακόσιοι, ᾿Αθηναίων δὲ ὀγδοήκοντα, 

ΙΟ 

18 

“ ᾿ ΄ - Ν ἴ σ΄ 53 ΄ 

γυναῖκες δὲ δέκα καὶ ἑκατὸν σιτοποιοί. τοσοῦτοι ἦσαν οἱ 
΄ σ » Ἂ , [ Ν 2΄ 

ξύμπαντες ὅτε ἐς τὴν πολιορκίαν καθίσταντο, καὶ αλλος 
5 - ͵ 7ὔ κα Ε 5 ᾽ὔ ᾿ ῃ 

οὐδεὶς ἣν ἐν τῷ τείχει οὔτε δοῦλος οὔτε ἐλευθερος᾽ τοιαύτη 5 
΄ 7 Ἅ 

μὲν ἡ Πλαταιῶν πολιορκία κατεσκευάσθη. 

ΤΠ ΧΧΊΙΧ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους, καὶ ἅμα τῇ τῶν Πλαταιῶν 
ἘΝ ΄ ἤ .- “ ΄ 

ἐπιστρατείᾳ, ᾿Αθηναῖοι δισχιλίοις ὁπλίταις ἑαυτῶν καὶ ἱπ- 
ΑΣ - , Ω ΄ 5. Ν , 

Ἐχρραϊεῖοπ οὗ {πὸ χγευσὶι διακοσίοις εστρατευσὰαν ἐπι Χαλκιδέας 

ΑὐΒοηΐδη5. ἀραϊηβὲ {Π6 

Τονο θα ΟΠ Δ] αἴ 85. 

ἊΝ ΦτςΝ ᾽ Ἂς 7 ᾽ ΄ 

Τοὺς ἐπι Θρᾷκης και Βοττιαίους ἀκμάζοντος 

κ 7 ἈΝ » ͵ ν. μα ΝΝ ε » 

ΤῈ 15 ἀοίοα!οα νι Ἰος Τοῦ σίτου ἐστρατήγει δὲ Ξενοφῶν ὁ υρι- 
ΠΘᾺΤ ΡΥ Ο] 15, 

2. τεῦ ὁτὴ: [.0.}". 
Ηδδοκ. Ρορρο. 661]. 
ἀθηναῖοι δὲ Ν. η. τὴν] οτι. Κ. 
12. ἐπεστράτευσαν (.1,.0.Ρ.ς.6. 

ΔΌΪΙΠ.Π 8] Θααΐποχ. Η]ρΡροΟοΓαΐθβ οἸα58685 
{Ππεπὶ ὈΟΓῚ ἰορθίμοσ, μέχρις ἀρκτούρου 
ἐπιτολῆς καὶ ἰσημερίης, ἃΠα (8115. [Π6 
ὕπηθ οἵ 115 ἢγβὺ τηουπὶηρ τὶβίηρ, {Π6 
Ῥερτπηηϊηρ' οὗ ἀαὐπιπηη. ὅθ ΗἹρροοζαίεβ, 
1)6 γιοίαβ Ἀαίϊζοπθ, Ρ. 3ςὐύ, ςὅϑ8. (εά. 
Εο68. Εταποίοτί, τύοᾳ4.) (ὑοπηραγα 150 
ΒΌΡΒΟΟΙ65, (Βαῖρ. Τυτ. ττ26. 

ἐπλησίαζον τῷδε τἀνδρὶ τρεῖς ὅλους 
5 5» ΄- 

ἐξ ἡρὸς εἰς ᾿Αρκτοῦρον ἑκμήνους χρόνους. 

ἼΠ6 δνεῃὶηρ τἸβίηρ,, 4150 681164] ἐπιτολὴ, 
γνΠ6Π 1 ἢγβῦ ΤΊβ68 ἃ {Π{Π16 Ὀθίοσγθ βιιπβεῖ, 
τοοῖκ ΡΙαοθ δθοιΐ {Π6 πη144]6 οἵ Μδγοῃ. 
ῬτΟΡΕΟΙΥ βρθακίηρσ, {πΠ6 ἰθγιη ἐπιτολὴ 
Οὐρηῦ ποῦ ἴο 8 ἀρρ]ϊθα ἴο {Π6 βιΐη οὐ 
ΤΏΟΟΏ, ΠΟΙ 1Π6 ἴθι ἀνατολὴ [0 {Π6 
Βίαγβ ; Ὀαΐ {Π18 αἸΒΕΙΠΟΙΙΟἢ, 15. ποῦ Ἰνναγ 8 
ΟὈΒογν δα Ὀγ ᾿αΐου τυυϊΐουβ. 566 ΠΟ θοὶς 
οα ΡΒ ΓΥ ΠΟ 5, Ρ. 124. Εὸν {Π86 580- 
βίδῃοθ οἵ {π6 ἀῦονβ ποῖβ 1 ἂπὶ ἱπαθυϊθα 
ἴο Βγβάονν, ἃ8 φυαοίθα ὃν (Ο]]ογ. 

6. γυναῖκες---σιτοποιοί] “αηρὶς τηο- 
τοι (ὐγεθοοσιτη, ἀρ αο5. πος τη1]16- 
ΤΠ ΤΠΠΊΙΒ Γαΐ, τπὖ ἔγιιρθβ ΡΙ Πβουθηΐ, 

,ὔ ἿᾺ » , 

πίδου τρίτος αὐτος. ἐλθόντες δὲ ὑπὸ Σπάρ- 

3. ἄχρηστον Α.ΒΙΈΕῊ.ΚΙΝ. .Υ.ς.4.Ερ. εἰ γρ. α. 
,΄ ΄, 

ἐκκεκοσμημένοι ἢ. ἐκκεκομμένοι Ὁ. 5. τριακόσιοι Κὶ -σ. 
1ο. τῶν] οπι. [.. 11. αὐτῶν ἴ. 

12. τοὺς) ΟΥη. ἕ. 

ῬᾶΠοη ΟΟΠπΟΙΘΠί, οἵ 811 δα νἱοίτιπη 
ΡΕΥΠ ποτ] ραγασθηῦ : (6 απὸ 61. 1η 
ΑπΕααϊδΌ 0. Ηοτηοσ. ΓΝ. 9. Ααα. Ρ]απῖ. 
Μεγοδί. 11. 4. 62. εἱ Τογθηῦ. ΑΘδΙρῃ. . 
8. όο. [1)6 ΠοπΊδη1]8 ποίιι8 οβϑύ Ἰοοιιβ 
ΡΠπ ΧΝΠΙῚ. Η. Ν. τι. Ριβέογος Ποηι 
πον, ἤμογο αὐ Ῥογϑδίοινην, τἰϑῳτι6 ὀοίζιηι, 
απηῖδ αὖ 7. Ο. διροῦ ὮΙ ΧΧᾺΧ.: 1ρϑὶ 
»αποην αοϊοραη! (νυγῖΐ65, ηυι οι 1.6 
τὰ οριι5 ογαΐ; δἱοιιέ οίϊαηι μι ἔπι μὲν ῖ- 
ηιὶδ σοηΐλιηι. (ὐτὶ πηὰρῚβ ογθο, (1181 
ΡΙπίαγομο Θιοβι. οι. ΧΧΧΙΝ, Κι 
ΓΌΓΘ ΙΠ08 Ψψϑίτιβ τηϑηβιύ. [Πρ]δη. 1]. 12. 
δ. 5. ΠΣ. 46 ΤΙηβίγαοῦ. νθ] [πδβίσιιμη. Ἰορ. 
οὐ ηνμζίογοδ, σι ραπθην οοφιιαηί.---- 
θυκπᾷκ. 

το. ἅμα τῇ τῶν Πλαταιῶν ἐπιστρατείᾳ]) 
“Ἴ}6 ὀχρϑαπίοη ἀραϊηβύ {Π6 Ρ]αϊοθαη8.᾽ἢ 
Οὐοτηρατα τὸ ἡμέτερον δέος, “16 ἔδαν οἵ 
“ὙΏΙΟΒ ψγ6 ἅγ6 (Π6 οδ]θοί.᾽" 1. 77. 7- 
Δ η4 ποίοθ. 

14. Ξενοφῶν---τρίτος αὐτοῖς) Ἐ]Ἰ αὶ 
ἄπο ογαηῦ ῬΠπαπουηδοθιβ (Π)1οά. ΧΗ. 
Ρ. 512.) οἱ (1118 68, (ΡΙαι. Νῖς. Ρ. 348. 
Ἐδι5Κ.) ἀΟΥ̓ΤΙ. 
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ΒΡΑΝΤΟΙΒ. ΟἸΥΝΤΗΓΒ. Α.6, 459. ΟἸΣΩρ. 87. 4. 

4τωλον τὴν Βοττικὴν τὸν σῖτον διέφθειραν. ἐδόκει δὲ καὶ 

προσχωρήσειν ἡ πόλις ὑπὸ τινων ἔνδοθεν πρασσόντων. 

4προσπεμψάντων δὲ ἐς Ὄλυνθον τῶν οὐ ταῦτα βουλομένων 

ὁπλῖταί τε ἦλθον καὶ στρατιὰ ἐς φυλακήν: ἧς ἐπεξελθούσης 

ἐκ τῆς Σπαρτώλου ἐς μάχην καθίστανται οἱ ᾿Αθηναῖοι πρὸς ὃ 

βαὐτῇ τῇ πόλει. καὶ οἱ μὲν ὁπλῖται τῶν Χαλκιδέων καὶ 

ἐπίκουροί τινες μετ᾽ αὐτῶν νικῶνται ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων καὶ 

ἀναχωροῦσιν ἐς τὴν Σπάρτωλον, οἱ δὲ ἱππῆς τῶν Χαλκιδέων 

καὶ ψιλοὶ νικῶσι τοὺς τῶν ᾿Αθηναίων ἱππέας καὶ ψιλούς. 
μ ς: ᾿ ᾿ 

6 εἶχον δέ τινας οὐ πολλοὺς πελταστὰς ἐκ τῆς Κρουσίδος γῆς " ο 

καλουμένης, ἄρτι δὲ τῆς μάχης γεγενημένης ἐπιβοηθοῦσιν 

ἡ ἄλλοι πελτασταὶ ἐκ τῆς ᾿Ολύνθου. καὶ οἱ ἐκ τῆς Σπαρτώλου 

ψιλοὶ ὡς εἶδον, θαρσήσαντες τοῖς τε προσγιγνομένοις καὶ 

ὅτι πρότερον οὐχ ἡσσῶντο, ἐπιτίθενται αὖθις μετὰ τῶν 

Χαλκιδέων ἱππέων καὶ τῶν προσβοηθησάντων τοῖς ᾿Αθη- τὸ 
͵ὔ Ξ ν᾿ » σι Ἂς Ν 7 ’ὔ Ἃ Ψ, 

ναιοις και αναχώρουσι σρρος τας δύο τάζεις ας κατέλιπον 

Ι ἔφθειρον Β. ΤΟΝ ς Ἐρ.Ἡ. ἈΠ ροσπεμψάντων Β. Ὁ ΒΉ..Κ.1..Ν.0.Ρ. 
ΟὟ. οἀνρ.ἢ... Ηδαοκ. Ρορρο. (6 ]]ου. ππππ: Α(0.Ὁ. εὖ οβίθυὶ προπεμψ. οὐ 
ΒΟΟΒΈΘΑΗ ΚΙ... Ν. Ο.Ρ.Υ.ς..6.ἢ.5.}... Ηδάςκ. Ῥορρο. (ἄοϑ!]ου. Βεκ. να]ρὸ 

4: τε] οτῃ. Ὁ. ἐξελθούσης Β.σ.Ἡ. 5. τῆς] 
οἱ ἀθηναῖοι Α.Β.Ο.Β. ΕΗ ΚΟΝΟΥ.ς.4.6.ἢσ. ἐξ άζος 

ταυτὰ νὰ ταὐτὰ σα. 

τοῦ παρτώλου Ἐ.. 

Ῥορρο. 6061]. ΒΕΚΚ. να]ρο ἀθϑϑῦ ἀντ] α] 88. 
Ῥορρο. (ο6ε]1. ΒΕΚΚ. 
ἘΠΕ ἢ. 
κρούσιδος. 11. γενομένης 1.1.,.0.6. 
προγιγνομένοις (ΚΟΥ͂. 

πρὸ α. 

15. τῶν] οτῃ. Β.Κ.Η. 

το. ἐκ τῆς Κρουσίδος γῆς καλουμένης] 
Κρουσὶς, μοῖρα τῆς Μυγδονίας" Στράβων 
ἑβδόμῃ. ϑίορμαηιβ Βγυζαηῖ. ΤΠ6 ρατὶ 
οἵ (116 βονθηίῃ θΟΟΪΚ οἵ Ξίταθο τυ] ἢ 
σοῃΐα! 64 [Π6 ἀδβουρίϊοη οἵ Μαοθαοηϊα, 
Πα5, τὶ τΠ6 δχοθρίϊοη οὗ ἃ ἴδινν ἔγαρ- 
τηθηΐβ, ΘΠΓΓΟΪΥ ΡΟυΒη6 : Ηοτοάοίιι, 
Ποννονοσ, ΟἰΘβου 65. {Π6 σΟΙΠΐΤΥ ΠΟΙΘ 
ΒΡΟΚΚΘη οὗ ππάθυ {Π6 πᾶτηθ οἵ ὐτοββθα, 
ΝΠ]. 123, 3. ἃΠ4 Βρθᾶκβ οἵ ἰῦ 5 {π6 ρατί 
οὗ ἴ1Π6 οοαβέ Ὀϑύννθθη {Π6 ρϑηϊηβια οὗ 
ῬΆ]ΠΠοΘπο. πα {Π6 οχίγοπιθ ρα οὔ {Π6 
συ οὐ “Ποστηα. [5 1η6 παπιὸ Κροσσαίη 
σοππροίρα τ ἢ κροσσὸς, “ἃ {τἰηῦθ ΟΥ̓ 
“ ΒΟΓΩΟΓ,᾿ Ὁ 458. ΔρΡρ] θα το ἃ βίτιρ οἵ ἰη- 

ν]ρῸ (εἰ ἃ. ΒΕΚκ.) ὑπ᾽. 9. 
1ο. κρουσίδος ΑΒΘ ΉΤΙΟΝΙΝ, Ρορρο. (06}1]. ΒεΕΚΚ. 

12. τε οἵη. Υ. 
14. πρότεροι α.Ῥ.. 

Ῥορρο. (Δοε]]. Βεκκ. ἥσσοντο Ρ.. (.(. 6ἐ οοἴθυὶ ἥσσηντο. 
προσβοησάντων 6. 

πρὸς Δ.ΒΟΒΌΕΙΟΟΝ ο.α.Ἐρ.8.1. Ηδδοκ. 
ψιλῶν Α.Β.Ε. 

ψα]ρὸ 
ἐπιγιγνομένοις (.1,.0.". 

ἡσσῶντο Ἀ. ΒΕ ΕΙΝΟΝ ἀρ- πὰς 
τῶν] ΟΠ. [.. 

ΒΑΡ 6 α σοιιπίγτυ ἃ]οηρ {ΠπΠ6 οοαϑὲ Ρ6- 
Ὀνθθη {Ππ6 τηοιιπηΐαϊηβ πα [Π6 56α, |κ6 
{Π6 Εἰνίεγα, ΟΥ σοαβί, οἵ (ἀϑποὰ Ὶ Ρορρο 
18. τρῆΐ ἴῃ ἀπαογδίαπαϊηρη οἱ Χαλκιδῆς 
ἃ5 [Π6 ΠΟΙΆΙΠΑΙν 6 οα86 ἴ0 εἶχον. “ΠΟΥ 
“ δα ἃ ἔουν Ῥο] ταδί ἔτοπὶ Οτιιβῖϑ, δπα 
“ς ΟΥ̓ ΠΟΥΒ ΘΔ ΠῚ ἊΡ αἰτον. {Π6 θα.016. [ΠῸ ΠῚ 
“ ΟἸγ ΗΓ ιι5.᾽ οἱ ψιλοὶ ἰδ ἃ ρϑηθγαὶ 
ἴθτῖη, ὙΠΟ ἱπο] 65. 411 ἴοοῦ βο] αἴθυβ 
ψΠηΠῸ μοῦ ποῖ ὁπλῖται, ὙνΠΘ ΠΟΥ {πον 
ὙνΟΓ πελτασταὶ, τοξόται, ἀκοντισταὶ, ΟΥ̓ 
ΟἾΪν λιθοβόλοι. Α 1{π|6 θοῖονν, {Π6 
ΠΟΙ Παίν 6 οαδ6 0 ἀναχωροῦσι 15 ΟἸΘΑΥ]Υ 
οἱ ᾿Αθηναῖοι. 
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παρὰ τοῖς σκευοφόροις. καὶ ὅποτε μέν ἐπίοιεν οἱ ᾿Αθηναῖοι, 8 
» ᾿ » “ ἊΝ ᾽ Δ, ἊΝ » ΄ “ 

ἐνεδίδοσαν, ἀποχωροῦσι δὲ ἐνέκειντο καὶ ἐσηκόντιζον. οἵ τεο 
. ΄σ ΄- ᾽,ὔ Ἷ - ΄σ 7 

ἱππῆς τῶν Χαλκιδέων προσιππεύοντες ἡ δοκοῖ προσέβαλλον, 
τ “΄ δ Χ » , 

καὶ οὐχ ἥκιστα φοβήσαντες ἔτρεψαν τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ 
’ὔ Ἁ ᾽ “ » Χ ΄ 

5 ἐπεδίωξαν ἐπὶ πολύ. καὶ οἱ μεν ᾿Αθηναῖοι ἐς τὴν Ποτίδαιαν το 
΄σ Ἁ ΟΝ « ΄ 

καταφεύγουσι, καὶ ὕστερον τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους κομι- 
΄’ » Ἂν ΕῚ ΄, » ΄ “-“ ΄ ἴω 

σάμενοι ἐς τὰς ᾿Αθηνας ἀναχωροῦσι τῷ περιόντι τοῦ στρα- 
΄ ᾽ κα Ν » ΄ ΄ὕ Ν ἢ ΄ 

τοῦ ἀπέθανον δὲ αὐτῶν τριάκοντα καὶ τετρακόσιοι καὶ οἱ 
Ἂ, ’ . Ν “ Ν᾿ « - “σ΄ 

στρατηγοὶ πάντες. οἱ δὲ Χαλκιδῆς καὶ οἱ Βοττιαῖοι τροπαῖόν τι 
᾿ Ν Χ Ν Ν « “ ΕῚ ΄ ὔ 

ἴοτε ἐστησαν καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς αὑτῶν ἀνελόμενοι διελυ-- 
Ν ,ὔ 

θησαν κατὰ πόλεις. 
ζω ΕῚ “ ’ὔ “χἷιἷίιδ ’, 

ΤΧΧΧΝ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους, οὐ πολλῷ ὕστερον τούτων, 
» ων ’ὔ ’ ΄“ 

Αμπρακιῶται καὶ Χάονες βουλόμενοι ᾿Ακαρνανίαν πᾶσαν 
Ἂὦ 7ὔ “ 

Τπὸ Απιρταοῖοις, τι καταστρέψασθαι καὶ ᾿Αθηναίων ἀποστῆσαι 
15 ἃ ΠΕΠΊΒΘΙ Οὗ ὈΑΥΑ ΓΔ ἢ , 7 ΄ 

πείθουσι Λακεδαιμονίους ναυτικὸν τε παρα- 
Ὁ λαχ Πατῖο, αἰαθα Ὀν 

΄΄ » “ [4 Ν « Λ 

βόπηο ἔγοορ5 ἕτοιῃ Ῥε- σκευάσασθαι ἐκ τῆς ξζυμμαχίδος καὶ ὁπλίτας 
ἸΟΡΟΠΠΘΒ.5, ΤΊ ΚΘ 8 ͵, ΄ 3 9 7, ΄ “ 

ἀχροαπεῖοι ἀξαίμοε α- χίλίους πέμψαι ἐς ᾿Ακαρνανίαν, λέγοντες ὅτι 
ΟΥ̓Δ ΗΪδ,. Ὰ Ν Ν “ι' ω Ν κ " 

ἣν ναυσὶ καὶ πεζῷ ἅμα μετὰ σφῶν ἔλθωσιν, 
» Ζ' “ - “ « ΄ ᾽ ΄ 

ἀδυνάτων ὄντων ξυμβοηθεῖν τῶν ἀπὸ θαλάσσης ᾿Ακαρνάνων 
. ’, Δ “ ΄ 

2. ῥᾳδίως ἂν ᾿Ακαρνανίαν σχόντες καὶ τῆς Ζακύνθου καὶ Κε- 
΄ὔ , Ἄς 6 7 ΓΝ 7. 2 ᾽ 

φαλληνίας κρατήσουσι, καὶ ὁ περίπλους οὐκετι ἐσοιτο Αθη- 

τ 06] οταν [0 Ἐ- 2. ἀναχωροῦσι Β.Ὦ. ἐξηκόντιζον Κι. 8. δοκεῖ 
ἘΚΚ.ἃ.6.1. δοκῇ ἔ. δοκοίη ἃ. προσέβαλλον Α.Β.Ε. Η.ΚΚ.6.-ς.ρ5.ἢ. Ηδδοῖς. Ρορρο. 
606]1. ΒΕΚΚ. προσέβαλον ΒΟΝΟΝ ΕΣ προσεσέβαλον ἃ.1. ἐσέβαλον 6. (6. εὖ νιϊὶρὸ 
ἐσέβαλλον. 4. τοὺς ᾿Αθηναίους ἔτρεψαν (.1,.0.". 5. ἐδίωξαν (.Τ,. 0.6. 
ἐπὶ] οπη. 6. 9. πάντες ἃ. Β.0.Ε..6.Η.Κ.1.Ν.0. 6. Υ. ἀ.6.Ε 5.1. Ηδδοῖς. 
Ῥορρο. (0611. ΒεκΙκ. εοἰοτὶ ἅπαντες. οἱ ἃηί6 βοττιαῖοι οπι. (.6. το. τε] 011. 
Κ.1,.0.Ρ. αἰΐθγατῃ τοὺς οἵη. Ο.(.1,.0.Ὀ.ς.6.8, 18. τὴν πᾶσαν (.Ὁ.1,.0.Ὀ.ς.6.}, 
15. ναυτικόν τε παρασκευάσαι Ο.α.1,.0.Ρ... τε οἵη. ἃ.Β.Ὲ, τό. συμμα- 
χίδος Β.6. 17. ἐς] ἐπ’ Β.α.1.1,.0.6. 18. ἣν] εἰ ἃ. μετ᾽ αὐτῶν ἔλθωσιν ο. 
10. βοηθεῖν ς ἵ. 20. ἂν] οἴῃ. (.6.1,.0.}.6. καὶ τῆς κεφαληνίας Κα Ὁ). 
21. κρατήσωσι Ἡ.Ο..Υ.».ἢ. εὐ οοττ. Ε' 

20. Κεφαλληνίας} Κεφαληνίας ἅτ. Ηο- δοτϊρίπτατη ατ. Οοα. πθίχιιο ξογναηΐ. 
ΤΉΘΓΙ5, ίταθο, ΡΟΙΪΥΌ1ι5, Χοπορηοη, [ΠΒοΥ]ριοπ65. ἀρια Ποἰποβίππ, ΠΠ1. 85. 
Νοβίθ, Ῥαιιβαηὶαβ, ΔἸ Π]π6 Δ ροιηϊπδηΐ. οὐ Ἐαθτοίζιπη, 430. 6. (βάτοθη. Αππᾶ, 
Αὐ ϑον!αχ, Ῥιο]θιηδοιιβ οἵ σθοθηΐοσο Π. ΟἸπγγβοβί. Γλθαπῖι5, Οταῖ. ζιύ. Ατ- 
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΄“- ΄ » ὔ 53 ᾿ ἄ 

ναίοις ὁμοῖος περὶ Πελοπόννησον ἐλπίδα δ᾽ εἶναι καὶ Ναύ- 
΄- « Ἀ ΄ ἍΛ “ Ἀ 

2πάκτον λαβεῖν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες ἱζνῆμον μὲν 
ἊΝ ΕΣ 5, ἂν Ἂν « ΄ ΑΝ Ἂς 3 , ᾽ Ἂν 

ναύαρχον ἐτι ὀντα καὶ τοὺς ὁπλιτας ἐπὶ ναυσὶν ολίιγαις εὐθὺυς 
,ὔ ο Ν ΄"Ν ΄ ’ὔ « 

πέμπουσι, τῷ δὲ ναυτικῷ περιηγγειλαν παρασκευασαμένῳ ὡς 
᾽ “ ΄ 53 δ ,, 

βδτάχιστα πλεῖν ἐς Λευκάδα. ἦσαν δὲ Κορίνθιοι ξυμπροθυ- 5 
’΄ “ » [2 ΠΟ Ἃ 

«μούμενοι μάλιστα τοῖς ᾿Αμπρακιώταις ἀποίκοις οὖσι. καὶ τὸ 
ν Ν 4 Ψ Ν ον Ν “ ὔ 

μὲν ναυτικὸν ἐκ τε Κορίνθου καὶ Σικυῶνος καὶ τῶν ταύτῃ 
,ὔ ΕῚ ὡς, ἘΦ Ἂς ΕῚ ΕῚ ,ὔ τ 5 7 

χωρίων ἐν παρασκευῇ ἦν, τὸ δ᾽ ἐκ Λευκάδος καὶ ᾿Ανακτορίου 
» Ἷ ΄ 5 , ΩΣ γ ᾽ο 

Αμπρακίας πρότερον ἀφικόμενον ἐν Λευκαάδι περιέμενε. 
“ Ἂ Ν Φ 3 - ΕῚ ΄ 7 « ΄. 5 Ν᾿ » Υ 

5 νημος δὲ καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ χίλιοι ὁπλῖται ἐπειδὴ ἐπεραιώ- το 
΄ , ὰ 5 “ , κ᾿ “ 

θησαν λαθόντες Φορμίωνα, ὃς ἦρχε τῶν εἰκοσι νεῶν τῶν 
᾽ “ Ὰ Ἂς ΄ ϑ ΄ » νιν ’ 

Αττικῶν αἱ περὶ ΝΝαύπακτον ἐφρούρουν, εὐθὺς παρεσκευα- 
ζ Ν Ν “ ͵ὕὔ Ν » “ ΄- ἭΛλλη 

ὄζοντο τὴν κατὰ γὴν στρατείαν. καὶ αὐτῷ παρῆσαν ἡνων 
Ν 3 “- Ν ΄ Ἂς ..9 ΄ ον Ὰ 

μέν ᾿Αμπρακιῶται καὶ Λευκάδιοι καὶ ᾿Ανακτόριοι καὶ οὺς 

αὐτὸς ἔχων ἦλθε χίλιοι Πελοποννησίων, βάρβαροι δὲ Χάονες τρ 

1. ὁμοῖος] ὁμοίως Ε΄. εὐ ΒΟΚΙ.. οα. 2. ““ οοἰβυῖ ὁμοῖος. ΒΕΚΚ. ἐλπίδας Ο.1,.0. 
2. λαβεῖν) ἑλεῖν ς. 8. ἔτι ναύαρχον Κ. νηυσὶν ΙῊ. 4. ̓ παρασκευασαμένη ὈΣ 
παρασκευασμένω͵ Κ, παρεσκευασμένῳ Β.ΕΝ ἢ. παρεσκευσαμένως νυ. ὡς 
τάχιστα ἴῃ Τ]ΔΥΡῚΏΘ ΡΟΠΙΐ δ. 5. ξυμπροθύμενοι σ. ξυμπροθέμενοι νὰ ταύτῃ] 
ἄλλων «α. 0. περιέμεινε ἘΣ 12. ᾿Αττικῶν] ναυτικῶν 6. 12: αὐτῶν ς.αἃ... 
14. μὲν] οτχ. Β.ἢ. ἀνακτόριοι καὶ λευκάδιοι (.α.Κ.1,.0.Ρ}.6. 15. αὐτοὺς Ρ. 
ἦλθεν ἔχων (.1,.0.Ρ. χαόνες Β..ΕῚ 

(απ ἄοτιιβ ἀρ Ῥουρῃγτίατα 46 ἔβα 
ΑὨΠΪΠηΔ]. οἰιΠΊ ΒΓ Ρ]1οἱ ὰ. Αὐιβίοίβ]β οχ- 
ΘΠΊΡ]αυῖα ναγϊαηῖ. ΝΥ ΑΒ5. δια. αδ 
αὐἀποίαϊα βαηΐ δα 1. 27, 3. εὖ δα ΕἸοσ. 11. 
9. θύκΕΕΚ. 

1. ὁμοῖος] ΒΕΚΙΚΟΥ τθαβ ὁμοίως. ΤΠ 
δα]δούϊν βθθπ]8 ἴο Ὀ6 βδῃοίοπμθα ὈΥ [Π6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 1ὼ 1Π|. 49, 4. πρὸς τοὺς 
ὁμοίους τε καὶ οὐδὲν ἧσσον πολεμίους 
ὑπολειπομένους. 

4. ναύαρχον ἔτι ὄντα] ΤἼηΘ ΥΘΡΊΪΑΥ 
ἴοσα οἵ (Π6 ὥραγτίαῃ. Ὠϊρ ἢ - Δ Π1ΓᾺ }} 8 
σΟΙητηΔ 4, αὖ Ἰοαθῦ ἃ ἴδυν ὙθαγΒ Ἰαΐθυ, 
ὙνᾺ8 ΟἿ Υ68γ. ὅδ Χθῃποόρἤοη, Ἠ6]]6η168, 
1. ὅτ τ, πη Τππογαι ΥἼΠ. 20. τς 85. Ὁ 
(ὑπο απ Αἰοάαβ, πόννανοσ, θοίῃ 
ἈΡΡΘαν ἴο πᾶν μο]α 1π6 οὔποθ Ὸγ ὕννο 
γθᾶγβ. δ γαβ {Π1|8 ἄοπθ Ὀβοάᾶιιβα ἴῃ [Π6 
Ῥορὶπηϊηρ Οὗ ἃ ΠπλΑΥ πη 6. τναγ, ἴον Π]Ὸ ἢ 
{Π6 1, σθαι ἢ] ΔΠΒ ΚΘ ΓΘ ΒΙΙΟἢ ΒίγΔΠρΡΟΓΒ, 
{ΠΟῪ τυ ]βθα {Π6}. Δα τηγα]8 0 σαϊη ΠΊΟΓΘ 

Θχρουϊθπόθ {πη {ποὺ σου] δοααῖτα 
νη {Π6 5Πουῦ 5ρᾶοθ οἵ ἃ ὑννθὶ θη ητἢ, 
Δ Πα {Πουθίοσο οοπτπαβα {Π6ὶ. σοτητηδπα 
ῸΓ ἃ Βθοοηα Ὑθὰγ " ΓΠπ6 οὔποθ οἵ ΒιρῈ- 
ΔΟΤΉΪΓΑΙ αἱ ὥρατία νγὰβ ὁη6. οἵ ρτϑαΐῖ 
ῬΟΥΘΙ ἃπα αἰρηϊῦν. ΑὙΊβίου]Θ Βρθακβ οὗ 
10 ἃ8 οἵ ἃ ββθοοπὰ τουδὶ]ίυ : ἐπὶ τοῖς βα- 
σιλεῦσιν οὖσι στρατηγοῖς ἀϊδίοις, (Βο Ψ1ο- 
Τουῖ5. ΤΡ ΓΠν τϑααβ Ἰηβίοαι οἵ 16 οοτη- 
ΤΠ τα Ἰηρ᾽ ἀϊδιος) ἡ ναυαρχία, σχεδὸν 
ἑτέρα ΞΕ καθέστηκε. Ῥο!ῖςα, 11. 7. 
εα. 510. 11. 9, 32. εα. Οχοη. 1837. 

το. Κνῆμος] 1)6 ὕπομιο νἱά. 1)]1οάοΥ. 
Ῥᾶρ. 211. ς. θΓΧυΚΕΚ. 

15. Χάονες χίλιοι] ἼΠ6 ΟἸδο ΙΔ ἢ 8 ἃΤῸ 
τϑοκομθα ὮὈγ ΠΘορομιριιβ δπιοηρ {Π68 
τηοϑῦ 1] βύγιοιβ {10 65. οἵ ἔριστι8, ΤτΌΤα 
Πανὶηρ ποθ. Θη]ουθα {6 ἀοιηϊηΐοη οὗ 
[Π6 νν]ο]6 οοαηΐσν. (ὅθε ϑίγαρο, 1]. 
Ἴ». 5.) Τμον ᾿νθά οὐ ἴμ8 ββᾶ- οαβί 
οχίθ μα ϊηρ ΒΟ Πνναγ 8 ἔγοσα {6 θγαιι- 
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Ν ἐβ ἊᾺ ον ϑ ρα 5. 5,» 15 , ρει 3 - 
χίλιοι ἀβασίλευτοι, ὧν ἡγοῦντο ἐπ᾽ ἐτησίῳ προστασίᾳ ἐκ τοῦ 
(Ἱ “ ΄ ΄ Ν ΄ » ΄, ᾿ Ν 

ἀρχικοῦ γένους Φώτυος καὶ Νικάνωρ. ἐστρατεύοντο δὲ μετὰ 
Ἂν Ἀ 3 

Χαόνων καὶ Θεσπρωτοὶ ἀβασίλευτοι. Μολοσσοὺς δὲ ἤἢγε8 

καὶ ᾿Ατιντᾶνας Σαβύλινθος 

βασιλέως ἔτι παιδὸς ὄντος" 

1. ἐπετησίῳ σομ]ποία Θίθρπαπιβ. Ηδδοὶς. ῬΟρΡρο. 
τείᾳ 1,..0.Ρ. Οοπῇ. ΟΡ εοἰκ. δα ῬΒγγπΙοΝ. Ρ. 529. 
Βεῖκ. 60611. (.(. εὖ να]ρὸ φώτιος. 
τῶνας ΑΙΒΙΕΙΝ.Ν. ἀταντῖνας Κ΄. 

ἀντιτᾶνας 1.Ὁ. ἀτταντῖνας ἃ. 
λινθος ν. 
6061]. Θάρυπος. 
ὁροῖδος Εἰ. 

πάρυθος 6. 

πΐδη πηοιιηΐδῖ 5 85 ἴὰΥ 85. {Π6 θοιιΠ 7168 
οἵ {Π6 ΤΠοβργοίϊαηβ. Ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ 
γένους, “ΟΥ̓ [Π6 [ἈΠΉ]Υ ΟΥ τὰσθ ψνΒΙΟῈ 
“ς ρῃ]ογθα [6 δχοϊαβινθ ΡΟββθββίοη οὗ 
““ [Π6. ΒονθυθὶρῊ Δα ΠΟΥ γ.᾿" ΘΟ ἢ τυ Γ8 
{Π6 Δομπειπμοπιάς ἴῃ Ρεγϑῖα, Η γοσοί. 1. 
125: 5. ἴπε Βδροομιδδο αὖ (ον! πίἢ, Ὀοίουθ 
16 ὑγγαηην οἵ (ὐὙρββὶιβ ; {πΠ6 ΑἸθυιδαδ 
Δη ϑοοραάθο ἴῃ “ΠΠΘββα]ν ; [Π6 Ποτῖὰ- 
ΟἸτάο δ δρατγία, το. 

1. ἡγοῦντο ἐπ᾽ ἐτησίῳ προστασίᾳ] ““ΟἩ 
“ἐγ ἰογηὶ8 οἵ Ὀθιηρ ΟΠΙοῖβ [ῸΥ ΟΠ6 
κκΎΘΩΓ ; ΟΥ, “ΜΠ δὴ 8Πη1018] οΠϊεῖ- 
““ {Δ]Π5}1Ρ,᾽᾽ 88 ἐπὶ 15 τι886 1) [Π6 οχ- 
ῬΓΘΒΕΙΟΠΒ καθῆν θαι ἐπὶ δακρύοις, “ε 10, 510 
“ΕΘ ΡΙρ᾽ ;ἢ ΓΝ ἐπὶ παισὶν, ““ἴο ᾿ἴνθ 

“ ν ἢ ΟΥ Παν]ηρ ΟΠ] γθη.᾽" ὅ86 Μαίῃ. 
6τ. ἀτ. δ. 586. γ. Ἠδγηδηη οη ὙΊΡΕΓ, 
ποΐθ 307. 

3. Θεσπρωτοὶ ἀβασίλευτοι] "ΓΠΘΒΡΤΟΙ 
βθουπάσπτη Ποπηθυιιη (αἱ Ογ88. ε΄. 
115. ΡΒΙΔΟΠΙΒ. ΘΟΓΓῚ ΤΘΟῚΒ. ΤΠΘΙΠ]η10) 
ΤΕΡῚΟ Ρδῆθθαηῦ ἀοτηϊηδίι!. 564 νεὶ 
Ροβίθα (πὶ [ΠΠΠ}πι τ πον ἃ.) τορσθβ 5005 
Δ Ισανθυιπί, ν6] θοῦ πὰ ΡᾶΓ5 ἔα αποη- 
ἄτη 51η6 τοῦθ. Δ εγαμη, αἰγαπὶ νου ᾶ 
'᾿ΓΒαοΥ ἀ16185. 6 πιηϊνουβα σοηΐθ, δὴ 468 
αιυδάδπη 6]185 ραγίθ 1η6]]Πρθηα δ ηΐ, 
ΠΟῸΠ ΠἸἰαπιοῖ, Ῥδ]ΠΊῈγ. ἴὼ ατῶο. Δηΐα. 
Ρ. Ζόι. Ηυρ5. “Ππδβργοίία Ἰὰν οἢ {Π6 
οοαβί ἴο {η6 βοιίῃ οἵ (Παοηϊα, οὗ νυν Ίοἢ 
Ἰαῦου σοι ηγΎ (ὑββίυπ6, τπθητοηθα [. 46, 
6. ἈΡΡθαγβ ἴο πᾶν θθβθὴ ἃ 81 Ε]νΊΒΊ 0. 

Μολοσσοὺς καὶ ᾿Ατιντᾶνας) ΤΠ Μο- 
Ἰοββιδηβ ᾿νθὰ τὸ {Π6 δαβίνναγα οἵ {6 
᾿ΓΠΘΒΡυού Δ η8, ἀπ οχίθηαθα βου ῃνναγα 
5 [ὉΓ ἂἃ5 {π6 ΑἸηθγδοίδη σι]. ᾿ΓΠ ον 
Κιίηρβ ρυιάθα {πϑῃλβοῖνοβ οὴ Ὀοὶηρ οὗ 

ἀτιντάνας 
νψα]ρο ἀντιτάνας. 

θαρύπου Δ... οὐτῃ Ῥαπιβδηΐα, [. το. ΘΟ. Ῥορρο. γαϊ]ρο, ΒΕΚΚ. 
5. παραβαίους Ἰ,. 

ΕΝ ὁ Ἃ Υ “- 

ἐπίτροπος ὧν Θαρύπου τοῦ 
͵ 

καὶ Παραυαίους "Οροιδος 

προστατείᾳ (.(.6. στρα- 
2. φώτυος Α.ΒΟΙ ΒΝ ας. 

ξυνεστρατεύοντο σια.1,..0.".6. 4. ἀτιν- 
Κ. ἀτιτανὰς Ρ. ἀτιτᾶνας ἴ,00. 

ἀτιτάνας (ὑ.«(. (ος 160. βαβύ- 

παραυναίους 5. παραναίους ἴ. 

{π6 Ὀ]οοά οἵ ΑΟΠΠ165 δἀπαᾶ {Π6 “π)αοϊάς, 
ττουρὴ ΜΟο]οββιβ {πὸ βοη οἵ Ῥυτγπιβ, 
ἔγοση ΠΟ Πη ΠΥ ἀἰογιν θα {Π6ῚΓ ἸΙΠΘᾶρΘ. 
10 ννὰβ ἴπ 1118 ρατγύ οἵ ᾿ρισιβ {παΐ [Π6 
ΒΟνΘηΐΥ ἴον η8. ΒΟ κο Ὀγ {πΠ6 ἘοπΊΔη8 
ΔΙΓΟΓ [Π6 νὰν 1 ῬΘΓΒθῖιΒ ν6 ΓΘ βιυπαίθα. 
ΤῊ6 ἴατηοιιβ οσδο]α οὗ )οαοπΠᾶ ννᾶ8. 4180 
5814 ὈΥῪ 801η6 ἴ0 πᾶνε Ὀθ]οηρθα ἴο [Π6 
Μο]οββίδῃβ; Βαϊ ΟΥΙΡΊΠΑΠ]Υ, αὖ Δ ΠΥ Ταΐθ, 
10 ννὰβ ροββθβββα Ὀγ {π6  ποβργοϊίδῃβ. 
ΤΠ ΑΠηΐαποβ ἅτ παιηθα Ὦγ ϑίσαθο, 
ΝΠ]. 7, 8. νι τ[ῃ6. Μο]οββίαηβ δπά 
Οτθβίδθ, ἃηΠα ἃ. βαϊα 81] ἴο μανθ οσειι- 
ΡΙΘα {Π6 νη] τηοππίδιπ- οηΐτυ Ὀδύνν θη 
1Π6 ΙΟΠΙΔη 5θὰ ΔΠ6 {Π6 βοιγοθβ οἵ {Π8 
ΒΓΘΔΙῚ5. ὑΠαΐ τη ννϑϑίνναγα ᾿πίο ᾿ΐ, {Ππαΐ 
15, [η6 θοιιπήδγὶθβ οἵ ΜαδἼοθάοηϊα. "6 
Α(ηΐαμθ5 Βιιθ {64 το {π6 ἘΟΙΠΊΔΠ5 
ψγῃθη {πον ἢγδί οσοββθα {Π6 Ϊομϊδῃ 8θᾶ 
ἴο ΤηᾶκΚ6 ΨᾺΓ οἢ Τδαΐα, {Π6 Ππθθῃ οἵ 
ΠΙγτῖα : ὑπο δἰίθγυναγαϑ, ἰορσϑίμο ἢ 
ΒΟΙΠ6 ΟΥΠΘΙ πηι ηΐ8]η- 1065, [ουτηθα [Π6 
τηοϑβῦ πΠΟΙν 1 Ζθ ἃ ηα νυν] 6βϑὺ οἵ {Π6 ἴοι 
ἉἸνΊΒΙΟη8. ᾿η0 ννΠ]Οἢ {Π6 Μδοθηοηϊδη 
Κιηράοτηῃ ννὰ8 αἸν] 66 ἴον [Π6 ννὰγ νυ ἢ 
Ῥουβθιβ. ὅθε Ῥαιβδη. ἱ. 11. ΟΥΤΠΠΙΒ 
Ομῖα8, Ν. 446, ὅζε. ῬοΪγὈίυΒ, 11. τι. 
νυ, ΧΧΙΧ. 12. ΧΙ. 2ο. Ὁτγ. Ογάτηει 
1)εβουρῦοη οἵ ἃποϊθπί ἄτθθοθ, νοὶ]. 1. 
Βθοῖ. 5. 8Πη64] ἀῦονβ 8]1, ΝΊΘΡ ἢν, Βοιι. 
Η!ῖ. νο]. 1Π1. Ρ. 525, ὅζο. 

5. Παραυαίους 6 ῬαγΓδιιξθὶ ἃΓ6 Θ4]]64 
Ὀγ δίθρμδαπιιβ θυ Ζαη 1 ηῈ85 ἃ Π ΠΘΒΡΓΟ ΙΔ ἢ 
ΠΑΙΊΟΗ ; ἃη Πα αποίθβ ἃ ᾿ἰπ6 ἴγομὶ {Π6 
'᾿ΓἬΉΘββα θα οἵ ἈΙα πα : 

Σὺν δὲ Παραυαίοις, καὶ ἀμύμονας ᾽Ομ- 
φαλιῆας. 

ΡΙαΐΆγΟἢ. Βρροβοβ ὑπαῦ {Ποὺ οσσαριοα 
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ΑΟΑΝΝΑΝΙΆΑ. Α. Ὁ. 499. ΟἸντΡ. 87. 4. 

Χ Υ᾽ Ε ΄ Ν , ἐν » ΄ 

9 βασιλεὺς ὦν. ᾿Ορέσται δὲ χίλιοι, ὧν ἐβασίλευεν ᾿Αντίοχος, 
Ἧ Γ , 

μετὰ ἸΠαραυαίων ξυνεστρατεύοντο ᾿Οροίδῳ ᾿Αντιόχου ἐπι- 
Ν ,ὔ , - 

τοτρέψαντος. ἔπεμψε δὲ καὶ Περδίκκας κρύφα τῶν ᾿Αθηναίων 
7 δ ΓΟ ἐτὰ 3 7, ων - 

τι χιλίους Μακεδόνων, οἱ ὕστερον ἦλθον. τούτῳ τῷ στρατῷ 
᾿ ὔ “ ; “ὁ ΧΝ ϑ, Χ : ι 

ἐπορεύετο ΚΚνῆμος, οὐ περιμείνας τὸ ἀπὸ Κορίνθου ναυτικόν" ὃ 
Ν ᾽ν σ᾿ 2 ΄ ἐλ: ΄ » ΄ 

καὶ διὰ τῆς ᾿Αργείας ἰοντες Λιμναίαν κωμὴν ἀτείχιστον 
δἰ ἢ ᾽ “ Ω ἘΠΕ ῸΝ ΄ , ͵ - 

τ2 ἐπόρθησαν. ἀφικνοῦνταί τε ἐπὶ Στράτον πόλιν μεγίστην τῆς 
9 ΄ ῇ ᾽ ΄ ΄ ΄ ε , 

Ακαρνανίας, νομίζοντες, εἰ ταύτην πρώτην λαβοιεν, ῥᾳδίως 

ΠΧΧΧΊῚ. ᾿Ακαρνᾶνες δὲ 
Ε ͵ ᾽ “ Χ Ν 

αἰσθόμενοι κατὰ τε γὴν πολλὴν στρατιαᾶν το 

ἣ 53 ΄ 

ἂν σφίσι τάλλα προσχωρήσειν. 

Τὴ Ῥαγθατίδη διχῖ- 

Παυῖο5 ἀτὸ ἀοίοθαϊρα ὈΥ 

{Π6 ΑΘΓ Δ δ 5. ΠΟῸῚ 

Βέγαΐιβ, δηαἃ {Π6 οχ- 

Ῥϑαϊεϊοη ὙΠΟΙῚΥ 8115. 

-“ 5) 4 “ 

ἐσβεβληκυίΐαν ἐκ τε θαλάσσης ναυσὶν ἅμα 
Ν ’, ’ 5᾽ 7ὔ 

τοὺς πολεμίους παρεσομένους, οὔτε ζυνεβοή- 
Ε 7 ,ὔ Ἂ « “ “ἤ ,ὔ 

θουν ἐφύλασσον τε τὰ αὐτῶν ἕκαστοι, παρὰ 
7] ΕΣ ΄ ΕῚ ΄ Ξ ε Χ ᾽ ΄, 

τε Φορμίωνα ἔπεμπον κελεύοντες ἀμύνειν᾽ ὁ δὲ ἀδύνατος 

τ. βασιλεὺς ὦν] βασιλεύων (.6. 
ναίων ς.α.1.1. 
οτη. ἃ. 
(0611. ΒΕΚΙΚ. ταύτην πρῶτοι (Δ.6. νυ]ρὸ πρώτην ταύτην. 
σφίσι ἃ. προχωρήσειν Ν.Ο.Ν.6. 
13. ἐφύλαττόν 1..Ῥ. ἑαυτῶν ἴ. 
νι ἀθίαγ. 

{παὶ ρατύ οἵ Μοϊοββία υνμ]ο ἢ νγὰβ β᾽[α- 
αἰθα πρὰῦ {πΠ6 τῖνοῦ Ατάνγα, ἀπα {Ππαΐ 
ἔγτοη {πθηοθ {ΠΕῪ τΟΟΙΚς {π0 πᾶῖπθ οἵ 
Ῥαγαιεοὶ, μανίπρ Ὀθθη [ΟΥΠΊΘΥΥ οΔ]]6α 
Αληϊαπεβ. Θυρϑθϊομοθβ ατθοϑθ, Ρ. 292. 
64. ΧγΙαηα. ἼΠοΥ ᾿ϊνθα ἀ5 ὉΠ6]Γ ΠᾶταΘ 
ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ᾿ΠΠΡΙΥ ΟΝ {ΠῸ ΤἾΝΘΓ ΑΟΟΒ ΟΥ̓ 
Αἴοβ, Ππρδι 1ζ5 ΒΟΌΓΟΘ, πη θγ ἴΠ6 τποὰη- 
ταἰη5. ΠΟ ὕὰγη {Ππ6 βίγθαπιβ [0 [Π6 
ὔροαπ ἀπ ἴο {πὸ Ιοῃΐαπῃ σι]. 68 
Κ. Ὁ. Μιμον Β. νοῦς οα {π6 Μαροοϑάο- 
πἴαηβ, Ρ. 13. δη4 τπ6 16 τπὰρ αὖ [Π6 
6πα οἵ, Τη6 Οτοβίθ, [π6 Ἰαδῦ βθορὶθ 
τηθηϊοηθα Ὀγ μα γ 1468, να ἀπηοηρϑὺ 
{π6 (ἀπάανίαη τηοιηΐαϊηβ, [π6 οΠαϊῃ 
ὙΠΟ αἰνι 65. Μαοθάομϊα ἔγῸπὶ ᾿ὰρίτιιβ, 
ποῦ ἔα [τοπὶ {π᾿ ἰατηοιιβ ᾿ρηδίϊδη ΟΥ̓ 
ὡρπηαίαη το, {Π6 στοραὺ 11πη6 οἵ οοιη- 
τη π]σαίΐοη ἴῃ ὕπ6 ᾿λομηαπ {1Ππ|68. ἔτΌ τὴ 
ΠΥτγ ποίη. ον ἴπῃ6 (ὑαηάανίδη 
τποιηΐαϊηβ ἰὼ ῬΕ]1ὰ ἀηα "ΠΠΘββα]οηϊοᾶ. 
δοθ ϑίγαρο, ΝΠ]. 7, 4. 8. Ῥο]γυΡ 8, 
ΧΥΠΙΠ]. 20. νυ, ΧΧΧΙ. 40. 

6. διὰ τῆς ᾿Δργείας} 1Ὁ 5ποι]4 )6 

συνεστρατεύοντο .(.0".1. 
8. ταύτην πρώτην Α.Β.Ο.Β.ΕΗ.Κ.1..0.Ρ ΟΝ ς.4.Πρ.1..1. Η δδοὶς. Ρορρο. 

2. παραβαίων 'Κ.6. παραυναίων σα. παρα- 
6. λεμναίαν ἃ. κώμην] πόλιν Κα. 

9. ἂν] οἵα. (.6. τἄλλα 
1Ο. τε τὴν γὴν [..1. στρατείαν Κ΄. 

14. ἐκέλευον πέμποντες (Π0(, Θίορῃδηϊ, αἱ 

ὉΠαΘγβιοοα {Πᾶῦ [Π6 ΔΥΠῚΥ ΔΒΒΘ ΠῚ ]6α αἱ 
Αἰηρτδοῖα, ἀπ τπαῦομθα ἔγοιη {πο ηῸ8 
τονναγ 8 Ασαγπαηΐα, [ΟΠ] ουνπρ {Ππ6 δαβί- 
ΘΙ 5ΠοτΘ οἵ {Π6 Απὴθγδοϊαη σα]. [ἢ 
{Π18 αἸγθοίϊοη [ΠΘῪ τητιϑῦ ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ Ρᾶ58 
ΓΠτοιρὴ [Π6 ἰθυτϊουυ οἵ Ασρὸβ Διηρἢϊ- 
ἸοοΒ]οτιπὶ ; ὙνηθῦθαΒ Αρτῶθα, ψ ΠΟ 
ῬΑΙτποῚ ΒΙρΡΡοΒοα ἴο "6 {Π6 ἔστι τθδα ]ηρ; 
ἰηβίθαα οἵ Αὐροία, σου] πᾶν Ὀθθη αἵ 
ΒΟΙΠ6 αἰβίαποθ οἡ {Π6 Ἰοῖ οὐ {Π6ὶ} 11π6 
οἵ τπᾶσοῃ. ἽΠπ6 ν]Π]Πὰρο οὗ Γ[τηπδθα ννὰ8 
ΟἹ [Π86 νΘΥΥῪ {το ΠΠΘΙ οὗ Αοαγπδηϊα, ἴο- 
γναΓ 8. ΑὙροβ, (οοτηρατο {Π1. τού, 2.) ἀηα 
τηιιϑὺ πᾶν Ὀθθη ἃ αἰβθυθηῦ ρ]ασθ ἔτΌση 
π6 Τλτηπεθα Βροκθὴ οἵ ὈγῪ ΡΟ] 5, 
(8ε6. Ῥο νι, Ν΄. 5.) 16 τπαῦ Γἡπηηξθα 
οσσαρὶθα {Π8 5 οἵ {πὸ τηοάθτη [κιϊγακὶ; 
θὰ 10 την θ6 {Ππ6 βᾶπη6, 11 1π6 Γτηπθοα 
οἵ ΡΟ] ὴ5. 6 ρ]αςθα, ἃ8 'ἄσιαβο ρ]ασ5 
ἴῦ, αὐ 1π6 οχίγθιπμθ βου! -ϑαϑῦ ΘΟΥΠΘΙ οἵ 
{π6 ΑΙ θγδοῖαη οι], οα {πὸ τοδα ἔτῸ τὴ 
Απθγαοῖα ἀπ Αὐροβ ΑἸμρΒ]Π]ΟΟμ]οτὴ 
το διγταίιιβ. ὅθ ἄσιιβο, Π6]1α5. νοὶ]. 111. 

Ρ. 384: 
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53 “ "» ΄σ ΄ 

ἔφη εἶναι ναυτικοῦ ἐκ Κορίνθου μέλλοντος ἐκπλεῖν Ναύ- 

901 

ἌΡ 3 “- « ᾿ Ν ς ΄ 

πακτὸν ἐρήμην ἀπολιπεῖν. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμ- 2 
͵ὔ ΓΑ 2 “ 5 ΄“- » ,; Ν Χ 

μαχοι τρία τέλη ποιήσαντες σφῶν αὐτῶν ἐχώρουν πρὸς τὴν 
΄ ᾿ ἣν Χ ’ὔ ἈΝ 

τῶν Στρατίων πόλιν, ὅπως ἐγγὺς στρατοπεδευσάμενοι, εἰ μὴ 
" “ “ Ἕ Ν ΄ Ν 

5 λόγοις πείθοιεν, ἔργῳ πειρῷντο τοῦ τείχους. καὶ μέσον μεν 3 
" ῇ ( Ν . ΚΝ ΄ » “- 

ἔχοντες προσήεσαν Χάονες καὶ οἱ ἄλλοι βάρβαροι, ἐκ δεξιᾶς 
. »,. Ἄ Ἂ 59 , τιν ς . ΄ » 

δ᾽ αὐτῶν Λευκάδιοι καὶ ᾿Ανακτόριοι καὶ οἱ μετὰ τούτων, ἐν 
΄-“ “ ἐᾷ “-“ 

ἀριστερᾷ δὲ ἵζνημος καὶ οἱ [Πελοποννήσιοι καὶ ᾿Αμπρακιῶται" 
΄- Ὶ Ν Ἄ ͵]ἷ ͵ » Ἂ, ΄- 

διεῖχον δὲ πολὺ ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ ἔστιν ὅτε οὐδὲ ἑωρῶντο. 
᾿ « " “ Ξ᾿ ΄ [ Ν Ν 

τοκαὶ οἱ μὲν “ἕλληνες τεταγμένοι τε προσήεσαν καὶ διὰ 4 
“ ͵ ΄σ » ΄ Ἂ ΄ 

φυλακῆς ἔχοντες, ἕως ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν ἐπιτηδείῳ᾽ οἱ 
᾿ γι ὰ 5 ΄σ ’ὔ ἊΝ 5» Α « Ἂς 

δὲ Χάονες, σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες καὶ ἀξιούμενοι ὑπὸ 
΄ » 7, 5 ΄“ Ψ, 3 ΕἸ ΕῚ » 7, Ν 

τῶν εκΚεινὴ ηπειρώτῶν μαχιμώτατοι εἰινᾶι, οὐτ ἐπέσχον ΤΟ 

2. ἐκλιπεῖν ο. ἀπολείπειν 1. 
Ἰερτεατ.) 
(.. εὐ σθίθυϊ τὸ μέσον. 
τεταγμένοι τε ΠΟΙΝΝ, 

μένοι 8. 13. ὑπέσχον ἃ. 

6. οἱ] οπι. 6. 

5. μέσον μὲν ἔχοντες] 668 ΙΝ. 21, 2. 
δηα {Π6 ποῖθ ὕΠογο. 

ἡ. οἱ μετὰ τούτων] Ηδδοῖς ππᾶοτ- 
βίαπαβ {Π15 οἵ {π6 (᾿πίδάεθ, τ ηο, Π6 
Βᾶγ8, ἸΟΙπ6α 1Π6 ΘΧρΘαΙ ΟΠ, ἃ5. ἈΡΡΘΆΓΒ 
{τοτη {Π6 ΤΟ] ον ηρ οπαρίοσ. Βαΐ ἔτοτη 
Θοτηραιϊηρ {Π6 νου 8 {ποτ 866 ψ ἢ 
1Π6 ΟἸΤΟΙΠηβίδηοθ οἵ ΠῸ ῬγΓΘνΊοῖιΒ Τη6ῃ- 
τἰ0η Πανὶπρ ὈΘΘη τηδα8 οἵ {Π6Π|], 1 δὴ 
τΤαῖΠοΓ πο] η66 ἴο ἀρτϑο ἢ Μτ. ΒΙοοπι- 
ἤρα, {πᾶ {π6 (Ἰὐπίααθ ΟἹ]Υ Ἰοϊποθα 
Ομθιητιβ δἰο ἢΪβ. Τθρυ]86 αὖ ϑίγαίαβ. 
ΤΠ οἱ μετὰ τούτων νοι] {ποη 6 ἂῃ 
Θαπν θη Θχρυθβϑίοη (0 οἱ ξύμμοροι 
αὐτοῖς, 5011. τοῖς Θηβαίοις, Ι΄. 93. 4. ἀπα 
ψνου]α βρη {πΠ6 Ρουθ οὶ οἵ {Π6 [μρι- 
οδα αη Ρθηϊηβα]α, γνηῸ υγοσ πού [,Θποὰ- 
αἸδη οἸ[1Ζ6 5, πα {Π056 450 οὗ Απδοίο- 
ΤΊ ΌΓῚ ; [ῸΓ {Π ΘΓ ννὰβ ΒΟΔΤΌΘΙΥ ἃ ον 1ἢ 
ατοθθοθ νῃϊο Ππαα ποῦ 115 Ρουϊοεοὶ, {παΐ 
15, ἃ ἀδβροπήθηΐ ρορυ]αίοη Πν]ηρ ᾽πὶ {Π6 
ΨΊΠ]Παρ 65. ΟΥ̓ 5118}} (Οὐ Π5 ΟἱὨ 1[8. ΓΟΥΓΙΓΟΓΥ, 
Πα σοΙηροβοθα οὐ οἵ {πΠ6 ἀοβοθπήδηΐβ 
οὔ 1Π6 ΟἹ ον ᾿Ἰπ Πα ἰϊαηΐβ οἵ [Π6 σοππίτγυ, 
ΒΓΔ ΠΡ ΘΥΒ ΜΜΠ0 Πα ΤΠΟΓΘ ΓΘΟΘη]ν Βοι{16 8 
Διηοηρ᾽ {Πθτη, θαυ θαυ Δ 85 Ττότὴ {Π6 ποῖρὶ- 
Ῥουτηρ {γ1}065. νη Πα δοααϊγοα {Π|6 

4. τῶν οἵα. Υ͂. 

μέσον ΑΒ. ΒΟΉ ΚΟΝΟΝ.Ρ.ρ».1.1. Ηδδοκ. Ρορρο. (ε}1. Βεκκ. 

11. ἐστρατεύσαντο ἴ. 

5. λόγῳ (.1.}.6. (οὐ νυ]σο 1ΐὰ 

8 νΝ [- τ [2 

. Και οἱ ἀμπρ. 6. 1ΙΟ. προσῃεέεσαν 

12. πιστεύσαντες (.ᾳ. πιστού- 

Ἰαηρτιαρθ ἈΠΕ ΤΠ ΠΠΘΙΒ οὗ ἅτεεοθ, οηδΔη- 
ΟἸρΡαΐθα β5]ανβδ, ἃΠ4α] 811 [Π6 βδθνϑυὰὶ ο]6- 
τηθηΐβ οὗ {πα΄ τηϊχθα ρΡορα]δί!οη ννὨ]Οἢ 
1ῃ 1η6 οἹα ΟἸΙΡΆΤΟὮΙΟΔ] σοΙητ ΟΠ ν  ] (ἢ 5 
[ουπηθα {πΠ6 δῆμος, ΟΥ̓ σΟΠπηθη8. Απᾶ 
Πϑιισὰβ νὰβΒ ἈΠΟΙΘΗΠΥ, ἃΠ ΡΙΌΒΡΔΌ]Υ 
ἀοννη ἴο {Π6 {1π|6 οὗ [ῃΠ6 Ῥε]οροπηθβίδῃ 
ὙΆΓ, Οη6 Οὗ {6886 ΟἸΠρΆγο 10 ὰ] βίαίβϑβ : 
ὙΠ ΘΓ {Π6 Δ Πα 8 οἵ [Π6 ΟΥΤΡΊΠΔ] ΘΟ] ἰβ568, 
[ΠπΠ6 γεωμοροὶ, ΟΥ̓ ΟἸΠ1Ζ6Π8 οἵ {Π6 σΟΠΊΙΩΟΠ- 
γν ΘΑ] 0, γν ΓΘ ΠΠΆ]ΠΙΘΏΔΌ]6 ; ἀπα {Ππ6 Ὧε6- 
Ῥοπηαθηΐῦ ΡΟρα]αίοη, ΟΥ δῆμος, γγὰ8 ῥτο- 
ῬΔΌ]Υ Ἰασρθ. ὅδ Αὐ]βίοι θβ ῬΟ 168, 
ΠῚ 6. 7.68 Θχοις τ85η- 

13. οὔτ᾽ ἐπέσχον τὸ στρατόπεδον κατα- 
λαβεῖν] (ἀοἰΈ]16 06 1 τνὰβ ᾿πο]]ηθα ἴο γτθαᾶ 
ἐπέσχοντο, ἃ] {π6 ϑοΠο]]αβῦ, νυν 116. Π6 
ΟΠ ΠΤ ΠῚ5 ὑΠ6 ΟΠ ΠΘη6858 οἱ ἴΠπ6 σοπι- 
ΤΉΠῸΠ ΓΟ ]ηρ, ΟὔΒΟσν 5. {πᾶ (Π6. ΔΓΙΟ]6 
18 Βιρουήμποιιβ. ἙἘπέσχον 18 ἀοἰοπηορα 
Ὀγ {16 αἰπιοβῦ 1 νά  }]6 ἀβασα οἵ ἽΠπι- 
οὐ Ἰάθ8, ΠΟ ΘΠΊΡΙΟΥΒ ἰὉ ἴῃ ἃ ΠΘι1Ὰ] 
Β6η86, “ΤΠΟΥῪ βίορροα:" πὰ ῬΌρρο 
(Ρτοϊοροπηθη. 1. Ρ. 109.) ΘΧΡΙαΙη8. {Π6 
ΔΓΕΙΟ]6 ἃ8 Βρ: γ]ηρ', “ΚΠ 6 τ Οὐ ἢ Βθραγαΐθ 
“ ΘΆΤΩΡ ; {Π6 ΘΔ ΠῚΡ ννΠ]Ο ἢ ΓΠῸῪ ἡν τ οχ- 
““ Ῥβοίρα ἴὸ οοοαργ." ᾿Ἐπέσχον κατα- 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΘΑΠΝΆΑΝΙΑ. Δ. 6. 459. ΟἸνπρ. 87. 4. 
ῳ “- ΄ οι ἃ ᾿, “ 

στρατόπεδον καταλαβεῖν, χωρήσαντές τε ῥυμῃ μετὰ τῶν 

οῦῷ 

͵]ἷ ΄,΄ 7 ἝΟ Ν ΄- 

ἄλλων βαρβάρων ἐνόμισαν αὐτοβοεὶ ἂν τὴν πόλιν ἑλεῖν καὶ 
8 “ Ἄν α ὅἢ ,ὔ ΄ ς » δ « ᾿ ", 

βαὐτῶν τὸ ἔργον γενέσθαι. γνόντες δ᾽ αὐτοὺς οἱ Στράτιοι ἐτι 
’ Ὑγς. ’΄ ἅ ΄ » 

προσιόντας καὶ ἡγησάμενοι, μεμονωμένων εἰ κρατήσειαν, οὐκ 

ἂν ἔτι σφίσι τοὺς “Ἑλληνας ὁμοίως προσελθεῖν, προλοχίζουσι 5 
Ν Ν Ν ΄ π᾿ Ὑν ὮΙ Ἅ 5 οΥ 53 ΕἸ “ 

τὰ περὶ τὴν πόλιν ἐνέδραις, καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἐκ τε τῆς 
΄ , ' “- ᾽ “- 

πόλεως ὁμόσε χωρήσαντες καὶ ἐκ τῶν ἐνεδρῶν προσπίπτουσι. 
΄ ΄’ ΄ 

ὁ καὶ ἐς φόβον καταστάντων, διαφθείρονταί τε πολλοὶ τῶν 
, ν « ΒΩ ΄ ε 4 Ε ΝΝ » Α 

Χαόνων, καὶ οἱ ἄλλοι βάρβαροι ὡς εἰδον αὐτοὺς ἐνδόντας 
» , « ’ὔ Ν 4 ΄“ 

7 οὐκέτι ὑπέμειναν ἀλλ᾽ ἐς φυγὴν κατέστησαν. τῶν δὲ Βλλη- 
“ ΄, 5. 7 3 “ Α͂ Ἂ, Ἂ ον 

νικῶν στρατοπέδων οὐδέτερον ἤσθετο τῆς μάχης διὰ τὸ πολὺ 
“- » δ Ν , ᾽ “᾿ Ἄ 

προελθεῖν αὐτοὺς καὶ στρατόπεδον οἰηθῆναι καταληψομένους 
᾽ , 3 ᾿ , , ε ΄ 

8 ἐπείγεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἐνέκειντο φεύγοντες οἱ βάρβαροι, ἀνε- 
’ὔ , ἊΝ ’, ἶ 

λάμβανόν τε αὐτοὺς καὶ ξυναγαγόντες τὰ στρατόπεδα ἡσύ- 
κι Ὧν « ͵7ὕ ν ΄- ΝΥ ΄ 

χαζὸν αὐτοῦ τὴν ἡμέραν, ἐς χεῖρας μὲν οὐκ ἰόντων σφίσι 
΄“ ,ὔ Ἂν ἣν ΓΑ δ ΒΩ ΄-“ 

τῶν Στρατίων διὰ τὸ μήπω τοὺς ἄλλους ᾿Ακαρνᾶνας ξυμβε- 
,ὔ 5, Χ 7’ Ν 3 3 ν᾿ 

βοηθηκέναι, ἄποθεν δὲ σφενδρνώντων καὶ ἐς ἀπορίαν καθι- 
΄ὔ 3 κ 5 5, “ - κ ς ε 

οστάντων᾽" οὐ γὰρ ἣν ἄνευ ὅπλων κινηθῆναι. δοκοῦσι δ᾽ οἱ 

τ. ῥώμῃ ΑΙΒΙΟΕΕΙΟ Ἢ ΠΚΌΟΡΝΟΟΡΟΝ.Ρ.ς.4.6.ἢρ.}.1. ῥύμη γρ. α. ῥύμῃ 
Βεκκ. (πῇ. 1. 49, 3. ῥώμῃ ἐναυμάχουν, 564 6Χ αἰΐογᾶ ρᾶτίθ, Βαρτα ο. 76. δα ἤῃ. 
ἡ δοκὸς ῥύμῃ ἐμπίπτουσα. 2. ἐνόμισαν καὶ αὐτοβοεὶ 1.Ρ. ἂν] οτῃ. ἃ. 
2. αὑτῶν ΒΕΚΚ, αὐτοὺς οἴη. Υ. ἔτι] οπι. ἔ. 4. μεμονωμένους δ. 
εἰ: τεἰτο Εἰ. .Ὁ προλοχίζουσι δὴ τὰ (.(.1..0.Ρ.6. 564 η ἃ οογγβοίογα Ὠαἰοὶ (ἡ. 
6. τε] οι. α.1,..0.Ρ. 8. τε] οἵη. ἴ.. τῶν] οτι. Ὁ). 9. οἱ] οτῃ. Ρ. 
12. οἰηθῆναι] οἱ ἀθηναῖοι 1. 13. ἐπειδὴ [.Ο.». ἐνείκοντο [.. τό. στρατιῶν Ε΄. 
1. ἄπωθεν (ὐ.1Ὁ. ἄποθεν οὖ Ὠϊο σεἰοΥ] οἱ ΠῚ τττ, τ. ἈΦΒ. Τν γα ΑἸ ΒΘ. ΕΟ.) 
4:.Ἀ.Β.6., 1 ταῖν, 2. ΑΒ ΘΙ πς ν᾽. Ὑ20..5: ΔΙΒΊ ΘΙ: Β: ΤΥ ΤΣ Ὶ: ὠλτδς 
ἸΨ. 226,.6. Α.Β.ἃ.8. ΝἾ0.ἁ γ,2. ΑΒΜ Κ ἀν ὙΕ δ, ΒΟ Ἐν ΜΠ ν 
Β.1,.0. ΝΠ. όο, 2. Δ.Β.Ε.Η.1,.,.0.6. 

λαβεῖν, “πον βίορρβα ἴο οσουρυ,᾽ 18 
ΒΙΓΉΪΥ 0 ξυμπλέων παραδοῦναι, ΨΠΠ,. 
20, 2. ἥκομεν μανθάνειν, ΒΌΡΒΟΟΙ. (παρ. 

(Ὅ]οη. 12. ἀπ] ΟἴΠΘΓ Θχαιη}]θ5. ποία 
Ὀγ Μαίηϊα, στ. αὐ. ὃ. 535. Ὁ. 6. ΨΏΘΥΘ 
1η6 ατθοὶς Ἰάϊοπι 18. ΘχδοῦγΥ 0Π8 βτὴ6 
ν] ἢ {Π6 ἘΠρΡΊΙΒΕ. 

12. ἐνέκειντο φεύγοντες} ““ ΒτΌΚΘ ἴῃ 
“προη {Π6 Δα ναποϊηρ ΘΟ] ΠΤ] Π8 ἴῃ {Π6ῚΓ 
“ ἢ ρης ; [6]1] Ῥδοὶς ἀροη {Πθῖη ἴῃ 8.16 ἢ 
““ ἀἸΒοΥ ΟΣ 8. 10 ομθοῖ {πο ὶγ δάνδηορ. 
᾿Εσέπιπτον φεύγοντες ννοι] 06 {Π6 Το 6 

ἄποθεν οἱ 6 κκ. 

τιβιια] δχργθββίοη. (Οὐτηρασο Ποτχοαοί. 
ΨΠΠ. ΟῚ, 2. ὅκως δέ τινες τοὺς ᾿Αθηναίους 
διαφύγοιεν, φερόμενοι ἐσέπιπτον ἐς τοὺς 
Αἰγινῆτας. ΙΧ. 62, 5. ἐσέπιπτον ἐς τοὺς 
Σπαρτιήτας, καὶ διεφθείροντο. ᾿Γππογάή. 
ΝΠ]. 84, 3. ἐσπίπτουσιν οὐδενὶ κόσμῳ--- 
Βρϑακίηρ οἵ {Π6 Θᾶρ Υ ΤΊ Β}} οἵ {π6 ΑἴΠ6- 
πῖδη5. ἰπίο ὑπ6 Αββϑίπασιιβ 0 ΠΌΠΟΙ 
{ποῖ {πἰτϑί. 1. τού, 1. ἐσέπεσεν ἔς του 
χωρίον ἰδιώτου. 

18. οὐ γὰρ ἢν ἄνευ ὅπλων κινηθῆναι] 
“ ἘὸΓ {116 Βο] ἀἴθυβ σου] πού 501 νυ ἢ- 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. 82, 82. 
ἈΟΘΑΝΝΑΝΙΑ, ΑἸ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. Α.Ο. 499. ΟἸνταρ. 87. 4. 

ΠΧ ΧΧΊΤΙ. ἐπειδὴ 
δὲ δὴ Ε 3 3 , « Κ “ -“ 

Ε νὺξ έἐγένετο, αναχωρῆσας 0 νῆμος ΤΊ) 

909 

9 ΄ Ῥ 53 ΄ ΄σ 

Ακαρνᾶνες κράτιστοι εἶναι τοῦτο ποιεῖν. 

ὙΠῸ ῬοΙΟΡΟΠ βίη 

ἐγῦορ5 τϑίθαση ἱ{τῸΠῚ] - ᾿Ὶ ΄ὔ Γ, τς Χ ΕΣ Ν 

ἀπυϊαδα: τὸ Ρεορου. σΤρατιᾷ κατὰ τάχος ἐπὶ τὸν ΓΑναπον ποταμὸν, 
ΠΘΒΙΙ5 δ ᾽ 7 ἐ 7 3 , Μ ΄ὔ 

: ὃς ἀπέχει σταδίους ὀγδοήκοντα Στράτου, τούς 
Ν 7ὔ σι ᾷ Κ᾿ ,ὔ « ΄ Ν » “ 5τε νεκροὺς κομίζεται τῇ ὑστεραίᾳ ὑποσπόνδους, καὶ Οἰνιαδῶν 

[᾿ Ξ 

( ᾿ , ΄- Ἁ 

ξυμπαραγενομένων κατὰ φιλίαν ἀναχωρεῖ παρ᾽ αὐτοὺς πρὶν 
΄' ΄σ ͵ “ 

τὴν ξυμβοήθειαν ἐλθεῖν. κἀκεῖθεν ἐπ᾿ οἴκου ἀπῆλθον ἕκαστοι. : 
. ᾿ ἽΝ, σ΄ Ε “- Ψ -“ ἐν κ 

οἱ δὲ Στρατιοι τροπαῖον ἔστησαν τῆς μάχης τῆς πρὸς τοὺς 3 
βαρβαρους. 

- χ κ , κ , 
ιο ΤΙΟΧΧΧΙΠΙ. Τὸ δ᾽ ἐκ τῆς Κορίνθου καὶ τῶν ἄλλων ξυμ- 

΄-“ ΄- Υ ΄ ἊΝ ἃ ») 

μάχων τῶν ἐκ τοῦ Κρισαίου κόλπου ναυτικὸν, ὃ ἔδει παρα- 
Μεδηπαθ ἐπ6 ῬΕΙ͂Ο σθ ῷ Κνή ὅ ἡ βοηθῶ ἱ ΘΔ Ἐπ 8 Ξ - γεένεσ αι τῳ νΏμῳ ΟΤῶς μὴ εὺμ οησωσιν οι 
ῬοΟππρβίϑη ἢθοὺ ΠΟ 9. κ« ΄ Ε οἱ μᾷ δ 

ϑηουα μανὸ ὀρ. αἼΓΟ θαλάσσης ἄνω ᾿Ακαρνᾶνες, οὐ παρα- 
Ταΐοα νὴ {Π6 Θχρο- μ 3 ἄγαν ..3 ΄ Ν Ν ΕΝ 
ἘΠ πεατς ταιογκερίοα ΗΥ γίγνεται, αλ λ᾽ ηναγκασθησαν Τέερι Τας αὐτὰας 

Ξ Ε “ -“ » ΄ ΄ὔ Ὡ-ς 
[5 πΠ6 ΑὐΒοπΙλη5 δῦ οἢ ημερᾶς τ. ἘΨ Στραάτῳ μαχὴς ναυμάχηῆσαι 

1η6 οιυίδίαθ οἵ ἐπ6 Οο- : 
ΧΝ ΄, ΩΝ δὰ γ “ “ » 

πρὸς Φορμίωνα καὶ τὰς εἴκοσι ναῦς τῶν Αθη- τ δ ἢ ΡὩΠ, 

΄ ὮΝ ᾽ Ἁ » Ν ’ « ἣ Φ Ρ 

ναίων αἱ εφρούρουν ἐν Ναυπάκτῳ. ὃ γὰρ Φορμίων παρα-: 

λέοντας αὐτοὺς ἔξω τοῦ κόλπου ἐτήρει, βουλόμενος ἐν τῇ πλέοντας αὐτοὺς ἔξω τοῦ που ἐτήρει, μενος ἐν τῇ 
, , τὺ , .΄ ΄ ", 

εὐρυχωρίᾳ ἐπιθέσθαι. οἱ δὲ ἹΚορώθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἔπλεον 3 
.Ὶ 7 Ἂν ΄ 

ςομὲν οὐχ ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ἀλλὰ στρατιωτικώτερον παρε- 

2. νὺξ ἐγένετο] ξυνεγένετο 1. ἡ. παρελθεῖν Ἰ. 
8, τῆς δηΐα μάχης οἴη. ἔ(ρ.ἢ. 11. κρισσαίου 1,.0. 
ναυτικὸν ἃηΐθ τῶν ἐκ τ. κ- κι ΠΆΡΕ Υ. 

ἐπῆλθον '. οτη. 1,.0.Ὀ, 
κόλπου] οτη. 1,..0.Ὀ. 

18. ἀπὸ τῆς θαλάσσης Κα. 15. ἐν τῇ 
στράτῳ Κ. 17. ἃς . 18. διετήρεει 5. τό. ἐπέπλεον Ο.α.1,..0.Ρ6. 20. οὐχ 
ὡς ΑΑΒΙΒΙΕΉΚΟΝ ς ἢρ.}.1. Ηδδοκ. Ρορρο. (ο6ε]]. Βεκις. Ο.α. εὲ ναϊσοὸ ὡς οὐκ. 
ναυμαχίαν Α.Β.Β.ΕΗ ΟΚΟΝς ἔσ, μ.. Ηδδοϊ. Ρορρο. (0611. ΒΕκκ. (Ὁ. εἴ νυ]ρο 
ναυμαχίᾳ. στρατιῶται Α.Β... μαχίς ρ 

““οαὐδ {ΠΕ6ῚΓ 5}16145 δπα ἀθίθβηβινα ὅΓ- 
““ τῃοῦγ.᾿" ΟΟΠπΊρᾶτο {Π6 ποίθ οη []. 2, ". 
ἴογ {Π6 οοηβίαης ΠδὈϊ οὗ {Π6 Οτροὶς 
ΒΟΙΟΙΟΓΒ [0 σοί τα οἵ {Π6]Γ 58}16145 δπᾶ 
ἸΟΠρ ΒΡΘΔΓΒ ΨΠΘΠΕΥΟΙ {Ποὺ Πα]ῖοα, αἀπᾶ 
{ΠΕ6ῚΓ οΟμβοααθηῦ ᾿τηραίίθποθ οὔ Ὀεϊηρ 
ΟὈΠΙροα ἴο ΘΑΥΤΥ ΘἰΓΠῸῚ οὗ ΤΠπϑῖη ἡ ΘΠ 
τηονηρ ἃθοιιῦ 1ῃ {Π6]Γ ΘΔΠΊΡ. 

12. ὅπως μὴ κ. τ. λ.] Οἱ ἀπὸ θαλάσσης 
ἄνω ᾿Ακαρνᾶνες ἰδ ἃ σοηΐαιβεά ἀπά 
ἈΡτΙαρσοα ἜΧΡΓΘΒΒΙΟη [ῸΓ οἱ ἀπὸ θαλάσ- 
σης ἄνω βοηθεῖν μέλλοντες ᾿Ακαρνᾶνες, 

ΔΙΠΠαΙηρ το νΠμαὲ 6 Πα βαϊᾷ Ῥείοσο, 
ς. 80, 1. ἀδυνάτων ὄντων ξυμβοηθεῖν τῶν 
ἀπὸ θαλάσσης ᾿Ακαρνάνων, ὙΨΏΘΙΘ, 88᾽ 
(ΠΟΥ νν6Ὲ}1] ΟὔΒουνθβ, ἔπογθ 15 ΔποῖΠῸΥ 
ΘΟΠαΘΗΒΘΩ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ [ῸΓ τῶν παρὰ θα- 
λάσσῃ ᾿Δκαρνάνων ἀπὸ θαλάσσης ξυμ- 
βοηθεῖν ἀδυνάτων ὄντων. 

20. στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι] 

ΤΠαῦ 18, μανίηρ ἃ ργθαῖθι ὨΠΙΏΒΡΟΙ οὗ 
ΒΟΙΠΙΘΥΒ ΟΠ Ὀοαγα {ΠπᾶΠ τπι8118], ἃ58. {Π6Ὺ 
νοι] 6 τϑαπὶγθα ἴῃ πηακίηρ ἀθβοθηςβ 
ΟἿ ἴΠ8 ΘΠΘΙΊΥ 5 ΘΟΙΠίΓΥ, Δη4] Παν]ηρ [Π|6 
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αὐ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. Α. Ὁ. 499. ΟἸντΩρΡ. 87. 4. 

Ν » Ν ᾽ , Ν 5» “Δ 57 Ἂν 
σκευασμενοι ἐῶ Τὴ» Ακαρνανίαν, και οὐκ ἂν οιομενοι προς 

904 

« Ν Ἂς 4 ΄“ ἈΝ “ 

ἐπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ναῦς τὰς σφετέρας τολμῆσαι τοὺς 
᾽ 7 5», “ « “ 7 ΄ 3 Ν 

Αθηναίους εἰκοσι ταῖς ἑαυτῶν ναυμαχίαν ποιήσασθαι: ἐπειδὴ 
’΄ - ΄ ΄ «7 Ἂ “ “ 

μέντοι ἀντιπαραπλέοντας τε ἑώρων αὐτοὺς παρὰ γῆν σφῶν 
’ ἈΦ “ “ » " Ν Χ Ε ,ὔ 

κομιζομένων, καὶ ἐκ Πατρῶν τῆς ᾿Αχαΐας πρὸς τὴν ἀντιπέρας 5 
, , ΞΕ ΞΙΝΥ 5, , ἿΞ κ 
ἤπειρον διαβαλλόντων ἐπὶ ᾿Ακαρνανίας κατεῖδον τοὺς ᾿Αθη- 

, ϑνςΝ “ ͵ Ν “- ΜΝ ἿΞ 

ναίους ἀπὸ τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Ἑϊὐηνου ποταμοῦ προσ- 
,ὔ ,ὔ Ν » " Ἂν «ε , 4 .“ Ἀ 

πλέοντας σφίσι καὶ οὐκ ἐλαθον νυκτὸς ὑφορμισάμενοι, οὕτω 

1. ἐς] οτῃ. Κὶ. τὴν] οπη. σ΄. ἢ. 
4. ἀντιπεριπλέοντάς δ. 

ΠΌΙΏΒΡΕΓ Οὗ ΞθαΠΊΘη ΔΠΑ͂ ΤΟΥΨΕΥΒ ΡΙΌΡΟΥΙ- 
ΠΙΟΠΆΡΙΥ αἸτηἸ 56. (ὐΟΙΏΡΑΓΘ ο. 87, 2. 
8 ΥἹ]Ι. 24, 4: 5. 43. 

5. Πατρῶν] ἴ{Πτ0Ὸ5. περ δχ ϑββρίθμῃι 
ῬδρῚΒ5 οοηῆαία οβῦ, ᾿παπ] ϑύταθο, ὙΠ). 
5ῖ9. (Οὐπαϊίατῃ παγγαῦ ἔβα ρῖαβ ἃ. Μ. 
20ο7. δηΐθ ΟΠ γβίθμη 1041. [0)68 ΟΥὔἹρῚΠπΘ 
86] δηΐθ οὐηπὶα Ραιβαηίατη, 11. Ρ. βόϑ. 
ἀπό τινος ἸΠατρέως ποῖηθη ἀδαποιΐ δ[6- 
ῬΠδπιιβ Ῥαιιβαῃϊατη βϑοπίιβ, οὐ (ἀθηΠ]}]8 
πηι πὶ Πατρεὺς ἃρποβοὶξ. ΠΘΟρΡγαβίιβ 
Η!βι. Ρ]αηί. ΓΧ. Πατρικὴν 46 ἄστὸ Ρὰ- 
ΤΥΘΠΒ1 αὐ ν᾽ ἀοία ἀβαγρανιῦ. Πατρέες 
Ἡετοαοίιβ, οὐ Νοβίθγ. 4110] Πατρέας 
ἔπεισεν. ΝΠ ραβϑὶπη ΠΑΤΡΕΩΝ. ἴῃ 
ΠῸ ΠοΙη 81 ἀραα Μοίγαγο, ΟΟΤ,. Α. 
Α. ΡΑΤΆΒΝΘ, πο θη]πῃ Οἰν] αΐθ 
Ἀ61118 δαιγϊίατη Ατιρτιϑῦτιβ Ἰηβίδαγαν!ῦ, 
Τυγπιθηαιθ Ῥαίγθηβιθιιβ δα σι. Εἰ 
[ογίαββθ 46 Πᾶς δ] τα 6 ΠῚ ΓΘ ΠΟν ΔΙ]0Π8 Ἰη- 
16 ]]ΠἸσθηατι5 Ἰοσβ ΓΑ ΟΠΙΒ. Βρτὰ δα- 
ἀποίαβ. Υ. Ῥαιβδη. Ρ. ρύ4ᾳ. [ηάδ6 (ο- 
Ἰοηΐα Απρτιβία, εὐ Α. Ῥαίγθηβιβ. (ὐΟ]οηϊα 
Ἰαχία Ἐπιβοθίαη ἀραποία οϑῦ ΟἸγιηρ. 
ΟΧΟΙ. 4. Πάθραν οοΥΓαρίθ, 566 ον] 
᾿δ1πιβ. νἹΠ10 ἀρρθ]]αῦ ΝΊοοίαβ ΟἸΠοπἸαΐθ8, 
Ρ. 409. Αποῖΐογ ἴῃ πο Οοαϊηὶ πος Πὰ- 
Ῥοΐί, ᾿Αχαΐα ἡ νῦν Πάτρα. Νιυπηοῖο ρ]ι- 
Τ τη ἐς Πατρὰς τοοίϊιι5 ΤΠ Δοοηϊοι8. (Π8]- 
σΟΟΟΠηΠ. 225. [δύ οἵ Ῥαϊγθηβίθτη οἰν α8 
ἴη Ῥμιιοιῦάς. Τἀσοη. βῖνα Ραΐσο Ππ68- 
ΒΆ]Π|ο. Ψιᾶ6 (ὐαηίδοιΖθηιτη, Ρ. 130. οἵ 
Ῥαπ]ηαπλ, 1)6 μᾶς δριια Ἀμίαπη ῬΤΌΠ,. 
οἰντέαίθ σοηβι16 Αὐσιβίιάθμῃ, ἱ. ρ4ο. 1)10- 
Ὠριη, 424. [λιοϊαη. Αβῖπηο, 115. ΘΠ] ΠῚ, 
ΧΥ. οὖ ΟἸοογοποη Ερὶβῦ. Αὐηπη] Δ Π11ΠῚ, 
ΧΙΧ, 12. Νοηηι]]α 6 θαάθπι πιθιηο- 
γαῖ αἰστπα ῥγοάιηΐῦ ῬΟΙΎΌῖ8, ΠΠ. 41. 
ΙΝ. 7. 82. οἱ Ρ. 1418. [᾿νῖυ8, ΧΧΧΥΠΙ. 

παρὰ τὴν γὴν ἴ,. 
2. τολμῆσαι τοὺς ᾿Αθηναίους} οπι. 6. 

5. ἀντιπέραν Ο. ἡ. εὐηνοῦ ἃ. 

29. ῬΙαΐατοι. ΑἸο. τοϑ8. εὲ Οὐαίοποθ, 
Ρ. 343. εἰ Ηϊβί. Βυζαηΐ. σοποϊ ππδίουο5 
ΒΆΡΘΙΙΙΒ. Ια]. Ὃ Πατρῶν Ατοπὶε- 
ΡΙβοοριιβ (ὉΠ01]. ϑάγαϊο. δαξαϊς Α. ΟἿτ. 
ΟΟΟΧΤΨΠ. Τθεπίαιθ, πὸ δχέγοιηδ δ118 
ΔαΌΠρσΆπΠηι5, Γ ΌΤΟΣΘ ν] σοροσιπί Α. (τ. 
ΜΟΟΘΟΧΊΝΗ. ἃ φαραβ, ἀοςεπία ἴῃ 
Ῥαπάθοιῦβ Γι ποίανιο, Βαᾶγα, νοὶ Βδ]ὰ- 
Ῥαΐηγα, ἀἸοοπμ8 ΟΡΙΠΟΓ ἃ πάλαι Πάθρα 
ἀείοτία, ποαῖϊθ νοσαΐαγσ. ἥαβϑθ. ΓΠδ 
Ῥγδβθηΐῦ ρορυ]αίίοη οὗ {Π15 ἕοννῃ 15 ἀθοιιΐ 
ΙΟ,ΟΟΟ 80181]8 : 10 15 Βι{πιαΐθεὶ οἢ Δῃ ἀστθο- 
4016. ΘΠ] 6 η66, ῬΙΟ]θούϊπσ ἔγοπι πποιιηΐ 
Βοιαϊα, {Π6 ἀποϊθηξ Ρδηδοαίσοη, ἀπα 15 
ΒαΓΓΟΙΠαΘα ὈῪ ν᾽ πουναγάβ. ΤῊ ΓΤ δ] 5 
οὗἨ δητα αν ἃγα ἔθ πα ᾿πβὶρηϊΠοδηΐ, 
ΤῊΘ Ροτύ 15. ἀροιιΐ τοοο γαγὰβ ποιίῃ οἵ 
[Π|6 οἰΐγν, ἀπ 18. ΒΟΔΓΟΟΙν Ὀοίζου ΠΔη ἢ 
ΟΡΘῃ τοδα, ἱποιρὴ ἴΠ6 Δποποσαρθ 15 
βοοά. 81. ὙΥ. (Ε]]. 1]. οἵ Μοχβᾶ, Ρ. 3. 

δι. καὶ οὐκ ἔλαθον νυκτὸς ὑφορμισά- 
μενοι] Μτ. ΒΙοοιηῇο] ἃ ργοροβοβ ἴο γα 
ἀφορμησάμενοι, ἃ Πα] {ΓΔ 5]αΐ68 ἰξ, ““τνἢ}]8 
κε Πον Πα 5]10ρ64 Δποθοῦ ἀπά ρμαΐ ἴο 
“ 868 ἀατΊηρ {Π6 πἰρης." Βαϊ 1 ἀο ποὶ 
566 Οἢ ΨῬηαΐ ΡΥΪΠΟΙΡ]68. οἵ ΟΥἸ ΠἸΟΙβτη τν 
ΟΠ ΒΌΡΡΟΒΘ Ἔν ΥῪ θχιβϑίϊηρ ΜΆ. το πᾶν 
ἈρΥΘΘα 1ῃ Βα ϑεπἰὶηρ ἃ αἸΠΠου] τνογὰ 
ΟΓ “ἢ ΘΑΒΥ ΟΠ6, ᾿ζ [Π6 ΘΆϑΥ Οη86 ΨΈΓΘ 
ΤΘΆ]]ν [Π6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] τθαάϊησ. Ηδδοκ ἃρ- 
ῬΘαΥβΒ ἴο τὴη6 ἴο πᾶν πηδογείοοα πα 
ΘΧΡΙαἰ θα {Π6 ραββαρθ σογγθοί]ν. “Ὑφορ- 
““ μίζεσθαι οΘϑῖ οἸαϊη ἈρΡρ6]]ογα δα ΠΠ{τι8,᾿ 
ἢ. βαγβ8; 8ἃΠ4 ἢ γϑίουβ ἴὉ 10 {πὸ Ῥε]ο- 
ΡΟΠηΘβίδη8, “ΠΟ, βαγβ ΤΠποΥ 68, 
“Πα ποῖ ἀδοοῖνθα {Π6 θῆθιην, νη 
“ΎΠοΥ μα οπαρανοιγοα ἴο Ὀτὶηρ (0 
“ς ΒΘΟΓΘΙΥ ἀατίηρ {πὸ πἰρῃι." ὙΠῸ ὕνο 
Πδοίβ νοῦ ΠΊΟΝΊΠΡ᾽ ΡΆΓΆ]1]6] [0 ὁη6 δΔῃ- 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 11. 84. 

αὐ ΟΕ ΟΟΒΙΝΤΗ. ΔΑ.6. 429. ΟἸνΗΙρ. 87. 4. 

90ὅ 

, “ Ν ᾿ς Ν ᾿, 

δὴ ἀναγκάζονται ναυμαχεῖν κατὰ μέσον τὸν πορθμόν. στρα- 4 
τ 8. Ν Ν ΄ Ἂ ΩΣ 

τηγοὶ δὲ ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων οἱ παρεσκευά- 
, ᾿ ΄ Ε ΄ 

ὦντο, Κορινθίων δὲ Μαχάων καὶ ᾿Ισοκράτης καὶ ᾿Αγαθαρ- 
7 Ν ἢ τὰ 7, τ οὐ 7, π-Ξ κ᾿ 

χίδας. καὶ οἱ μὲν Πελοποννήσιοι ἐτάζαντο κύκλον τῶν νεῶν 5 
ε ,ὕ Φ-.» ἀπ ΑΝ δ διδό ὃ , ὃ Ν ΄ὕ δῶὼς μέγιστον οἷοι τ᾽ ἦσαν μη διδόντες διέκπλουν, τὰς πρώρας 

᾿ »Μ 5", ᾿ ᾽ν ΄ Ν ΄ ἈΝ ΄σ Δ 

μὲν ἔξω εἴσω δὲ τὰς πρύμνας, καὶ τά τε λεπτὰ πλοῖα ἃ 
Ν ΄σ Ν Ψ,. “ δ - 3, 

ξυνέπλει ἐντὸς ποιοῦνται καὶ πέντε ναῦς τὰς ἄριστα 
,ὔ σ“ » 4 ἊΝ ΄,΄ , 5" 

πλεούσας, ὅπως ἐκπλέοιεν δια βραχέος παραγιγνόμενοι, εἴ 

ΤΙ ΧΧΧΙΝ. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι 
Ν , “ Ἁ ᾽ὔ » Ν 

ΤΟ πὰ οομρίοιοῖιν 4.- ΚαΤα μίαν ναὺν τεταγμένοι περιέπλεον αὑτοὺς 
[ραϊρα, 

΄ » , 

πῃ προσπίπτοιεν οἱ ἐναντίοι. 

κλ ὶ ξυνῆγον ἐς ὀλί : Ὁ ἀεὶ κυκλῷ καὶ ξυνῆγον ἐς ὀλίγον, ἐν χρῷ ἀεὶ 
Ψ, Ν “ ΄ ΓΑΙ. » ἢ 

παραπλέοντες καὶ δόκησιν παρέχοντες αὐτίκα ἐμβαλεῖν 
΄“ Ν Χ ΄“ “Ὁ 

προείρητο δ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ Φορμίωνος μὴ ἐπιχειρεῖν πρὶν ἂν 
3. , ,, Ν Ε ΄ » ΄σ Ν “ 

αὐτὸς σημήνῃ. ἤλπιζε γὰρ αὐτῶν οὐ μενεῖν τὴν τάξιν ὥσπερ: 

οτῃ. ἴ,.0.᾿". 2. καὶ] πόλιν ἑκάστην ΝΟΥ. 
ΠΙΝ.Ο.Ρ.ς. ἀοίθρ. Ηδαοκ. Ρορρο. (ἀο}]]. Βθκῖκ. δβίοσὶ μάχων. 

3. μαχάων Α.ΒΙΟΕΟΚ. 
4. Ῥοβί νεῶν 

Ἰερθθαίαγ ποιήσαντες. Ἰα ροϑί μέγιστον ρΡοηϊΐ ἔ. οπι. ΑΙΒΙΟΙΕ ΗΝ εἰν. ἢ. 
Ηδδοκ. Ρορρο. (Δο6]1]. ΒΕΚΚ. 
ποιησάμενοι. ὃ. βραχέως Β.6(.1. 

ἃ. 14. αὐτὸν (ἃ. μένειν Ἐ.. 

ΟΥΠΟΓ ΔΙοπρ [Π6 Ορροβιίθ βῇογθ οἵ {Π6 
ΟΟτπ Πῖδη σα]. Βα ον ψνΏθη {Π6Υ 
Πδα 541164. οὔ οὗ {π6 βίγαϊξ αἱ ἘΠΊ ΠῚ, 
ἴῃ8 ΟρΡροβιίθ Βῇουθϑ ὑγβῦβ 501} 50. ὩΘΆΓ, 
{πα 1Π6 Ῥϑ]οροπηθβίδηβ Πορθϑα ἴο ογο88 
ΟΥΘΓ ΨΙΠουΐ Ορροβιίίομ, ᾿ξ {πὸὺ σου] 
80 [Ὁ ἀδοεῖνα [Π6 Αἰ Πθηἰδη8 88 ἴο {Π8 
Βροῦ ψΠογο {ΠπεῪ Ὀτουρῃΐ (0 ἔογ {Π8 
πὶρῃΐ, 85 ἴο ᾿πάπασα {ῃθιη οἰ ΠῸῚ ἴο βίορ 
ἴοο ΒΟ0Ο, ΟΥ̓ ἴο δΔάναποθ ἴοο ἴαγ, {παΐ 
{Π6Υ τηϊρῃῦ ποῖ Ὀ6 ΘχϑοῦγΥ ορροβί[β ἴο 
πθῖ ἴο ᾿πίθγοαρύ {πεῖν ράββαρθ. [{ ΠῸῪ 
οολ]4 1684 [Π6 ΑΥΠΘμΐδη8 ἴο {Π]η]ς {παῖ 
[ΠΥ πηθδηΐ ἴο δάνδηοθ ἴπ {π6 πῖρῃΐ 
Ῥεγοπα Ῥαΐγ, [ῃ8 Αὐπθηΐϊδη ἤθε νναβ 
ΠΚοΙν ἴο σοπίπιιθ ᾿ΐ5 οὐνῃ σουγ88. 8]Οηρ' 
[ῃ8. πουΐμοσῃ 5Πουθ, (9 θ6 τϑαᾶγ ἰοὸ ἰη- 
ἱεγοθρύ ποῖ θη {ποὺ 5μου]α δη- 
ἀράν [0 Τὰ ΔΟΙΌΞΒ 0 ΑςαΓΠδΠΐδ. 
Βυΐῦ τ1ῃ6 ΑἰΠοῃίδηβ, ἀυγάσα {παῦ {πον μα 
ΒίΟρρεβα αἱ Ραΐγϑ, βίορρεα {πϑπΊβεῖνεβ 
αἱ (ΠΑ]οἱβ, ἰηβίθαα οἵ ργοσθθάϊηρ ἔασι ΠῈ 
ἴο ἴπ6 υγαβϑύννασα : ἃπὰ {π8 ΨΈΓῈ 80 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ, ΥΟΙ.. 1. 

5. καθὼς οἷοί [. 
παραγιγνόμεναι (.1.1Κ.Ρ.α.6.1. 

9. προσπλέοιεν ἃ.Β.ΒΕΗΚΟΝΝ ἃ. ρ.}.1. εὐ γρ. ἃ. Ηδαοῖ. Ρορρο. 

1ῃϊατη ροβί Ηοτγοαοίΐαπι. 

6. τε] οἵη. ἢ. 4] τἸηοχ 
εἴποι ἃ. 
11. χροῦ 

ΠΘΔΙΪΥ͂ Ορροβιίθ ἰο {Π6π|, {παὶ {πΠ6 Ῥεϊο- 
ῬΟΠΠΘβΙΔη8 Πα ποΐ {Ππὴη86 ἴο ρεῦ ΠΊΟΓΘ 
[ΠΔη ΠΑ] νγᾶν δοῸ88 Ὀβίοσ {Πθὺ [οππα 
{ΒΘ ΠΊΒΘΙν 68 δποοιηΐοσθα ὈΥ ΠΕ]. νναΐοι- 
[Ὰ] δπϑίηγ. Ὑφορμεῖν ἴῃ {πΠ6 56η86 οὔ 
ὑφορμίζεσθαι οσουγβ ἴῃ Ρο]νΡΙα5, ΠΠ]. 
19, ὃ. λέμβους ἔν τισι τόποις ἐρήμοις 
ὑφορμοῦντας. 

11. ἐν χρῷ] Ἐαδίαίῃ. οἷζαί ἐν χρῷ 
παραπλεῦσαι τὰς ναῦς, οὖ ΘΧΡΟΠΙΐ πλοῦς 
ἐν χρῷ ὁ γῆς ἐγγύς. Ῥ. 1450. εἴρηται δὲ, 
Ἰπααϊῦ ϑα]άα5 ν. ἐν χρῷ, ἀπὸ τῆς κουρᾶς 
τῆς ἄχρι τοῦ χρωτὸς γινομένης. [ἤδη 
βοηδΐ ἐγκυτὶ ἀρ (ΔΙ ΠἸτηδ ἢ. οἵ Αρὰ- 

Ηος τΟΠβυγοο 
δθη8β σκάφιον Δ]1ΟᾺ}1] νοοαΐ ὥ'.Π0]. 
Αὐβίορῃ. ΕἸρυγαίθ πϑὰ8 ϑΌΡΠΟΟΪ68 
ΑἸάᾶςθ, ὃοι. οὐ Απίμο]. ἐν ΧΡΟῚ ΚΕῚΙ- 
ΡΑΜΕΝΑ Ἑλλάς. ὅγπε8. Εγριδβε. ΓΝ. Οὐ 
πρὶν, ἢ ἘΝ ΧΡΩΪ γενέσθαι τοῦ κινδύνου. 
ΡΙααῦ, αὐ οιέϊηι ἰοπαογὶ, Μιγρ. Αἰϊι5 αὐ 
υἵσιηι ρεογβϑαϊί. εἰ Πααὶὲ ἐΐογ, ὰς βρβο- 
ἰδηΐθ5 αἸχθγαηΐ, ὙἾ Α 88. 

Χ 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

αὐ" ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. ΑΔ. 6. 429. ΟἸΣΙΏΡ. 87. 4. 

ἐν γῇ πεζὴν, ἀλλὰ ξυμπεσεῖσθαι πρὸς ἀλλήλας τὰς ναῦς καὶ 

τὰ πλοῖα ταραχὴν παρέξειν, εἴ τ᾽ ἐκπνεύσαι ἐκ τοῦ κόλπου 

900 

᾿ “ “ » ΄, “δ ὈΉος ΠΕ “ 

τὸ πνεῦμα, ὕπερ ἀναμένων τε περιέπλει καὶ εἰώθει γίγνεσθαι 
τς ΧΝ 4 ᾽ » ΄ « Ἁ 3 ᾽Α Ξ ον Ν » 

ἐπὶ τὴν ἔω, οὐδένα χρόνον ἡσυχάσειν αὐτοὺς καὶ τὴν ἐπι- 
7 5...» Ὁ “ 5 5, ε ,,. ΄ “ 

χείρησιν ἐφ᾽ ἑαυτῷ τε ἐνόμιζεν εἶναι ὁπόταν βούληται, τῶν 5 
“ “ , " , ε 

βϑνεῶν ἄμεινον πλεουσῶν, καὶ τότε καλλίστην γίγνεσθαι. ὡς 

δὲ τό ῦ ατήει καὶ αἱ νῆες ἐν ὀλίγῳ ἤδη οὖσαι ὑπ᾽ ετὸ τε πνεῦμα κᾶτῃει καὶ ες ίγῳ ἡδὴ ὑπ 
- ΄’΄ “ ΄ “ , 

ἀμφοτέρων, τοῦ τε ἀνέμου τῶν τε πλοίων ἅμα προσκειμένων, 
“ Δ. », ἥν, ΄-“ ΄ 

ἐταράσσοντο, καὶ ναῦς τε νηΐ προσέπιπτε καὶ τοῖς κοντοῖς 
΄“ - ’ ᾿ν δ 5 ΄ Ε ΄-“ 

διωθοῦντο, βοῇ τε χρώμενοι καὶ προς ἀλλήλους ἀντιφυλακῇ το 
ν 7, »ὼὼλχ ΄, ", πὶ ͵, 

τε καὶ λοιδορίᾳ οὐδὲν κατήκουον οὔτε τῶν παραγγελλομένων 
ἐ 

ΕΣ ἴω “ Ν Χ 7 Ε] 7 ΕΣ ὙΠ 

οὔτε τῶν κελευστῶν, καὶ τὰς κῶπας ἀδύνατοι ὄντες ἐν κλυ- 

δωνίῳ ἀναφέ ἄνθρωποι ἄπειροι τοῖς κυβερνήταις ἄπει- ὠνίῳ ἀναφέρειν ἀνθρω ρ ς κυβερνηταις 
’ὔ τ “ - ΄ Ἃ Ν -- Ἂς ΄ 

θεστέρας τὰς ναῦς παρεῖχον, τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον 
ε ΄- ἢ ΄σ Ν 

σημαίνει, καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι προσπεσόντες πρῶτον μέν κατα- 

εἶτ᾽ ΒΕ, ἐκπνεύσειν 1,.Ο.Ῥ.6. 
4. ἐπὶ] περὶ 1,..Ν.Ὸ.Ρ.6..Υ...ἄ 

5. αὑτῷ Ο.α.Κ.ς.8. ἢ. τὸ 
προσκειμένων ἅμα ς.ἵ. 

12. ὄντες] οῃῃ. Κι. 
ἀπει- 

παρέχειν Α.Β.Ε.Ε.Ὴ.Ρ.5.ἢ. 
ἐκπνεῦσαι Ε΄. ἐκπλεῦσαι Εἰ. 8. τε ὁτα. Υ. 
οὐδένα τε χρόνον ἴ,.0. ἡσυχάζειν 1.Κ.0. 
πνεῦμα 1,.0. ὑπ᾽] ἐπ᾽ ἃ. 8. πλοίων] λεπτῶν ἃ. 
ἅμα προκειμένων (ἃ. 9. κονδοῖς Οὐ. 1ο. ἀλλήλοις Ἐὶ. 
13. ἀναφέρειν ἐν κλυδωνίῳ ἔ. ἐν κλύδωνι ἀναφέρειν δυϊάαβ ν. κλυδώνιον. 
θεστέρους 1. 14. δὲ α. τοῦτον] οτῇ. ἃ. 15. μὲν οτη. Εἰ. 

2. τὰ] οΠ1. δ΄. 

ἡ. τὸ πνεῦμα κατήει] ““ Ποη {π6 νιπ ““ Οτθαῖκβ,᾽ Ρ. 335. 
““ ρᾳτηὴθ. ἀοννη ὌΡΟῚ {Π6πὶ ἃπα οδιρῇϊ 
““ Φῃρτη.᾽" ΟὐὈπΊράγα {Π6 ποΐθ Οἢ Ο. 25» 5- 
ἀνέμου κατιόντος. "6 νγνοτα νΎῪ νν6}]} 
ΘΧΡΥΘ55685 {Π6 οδοι οἵ ἃ βυαάθη ψὶπα 
ὌΡΟΗ ἃ 6Δ]Πὴ 868, ψνΠΘη ἰῷ ΓΘ ΘΟ 68 ν6856]5 
{ΠᾶὉ τοῦ Ὀθίοσθ αἰπηοϑὺ Ὀθοαὶπηθα. 6 
Ιηβίαηΐδηθοιιβ ΟΠΔηρθ ἔΓῸ πὰ 5{ΠΠ|1Π6855 ἴοὸ 
ἘΡΓΌΔΓΙ, ἔγοπὶ {Π6 ἀΌβθποα οὗ 8]1] τηοίϊοῃ 
το {Π6 ΡΟ ΟΠ ηρ' πα οββίηρ οὗ ἃ τοπρὶ 
868, ΤΑΥ͂ Μ06}} 6 (116, ““1η86 νὶπά 
““ σοπλϊηρ᾽ ἄοννη πΡΟῚ {Ποιη, ἀπα οαίοἢ- 
κε Ἰηρ᾽ ΟΥ̓ ΒΕΓΡΓΙΒΙηΡ {Πριη.᾿ἢ 

10. διωθοῦντο)] ““Καρῦ ΡαΒὨΪηρ ΟΠ6 
““ ΔΠΟΙΠΟΥ οὔ, ΤΠ18 15 1Π6. ΤΘΟΙΡΙΌΘΔΙ 
τ886 οἵ {[η6 πηϊ 416 νοῖσθ : νῃοτο {Π6 δο- 
[ἴοι 18 πλαΐιια], ““ ἀπ Α ἄοοβ ἴο αὶ ψνμαΐ 
“Ὦ 4ο685 ἴο Δ, δ8 ἴῃ {πὸ νϑυῦβ οἵ οοπ- 
κε {γασῦ, ΘΠΌΆΓΓΟΙ, τνᾶγ, ΤΘΟΟΠΟΙ Πα ΟΠ, ΟΥ̓ 
“(6 ᾿κ6. Μετ. Τ᾽ αἴθ, οὐ {πὸ τη ϊ 416 
νου, ἰμβουίοα ἴῃ {μ6 ““ 1 μραΐτο οἵ {Π6 

12. τῶν κελευστῶν] 6 κελευσταῖς 60- 
ΤΠΠΠ]16. ΤΠ ΠΟΓΘ ἴῃ Παγὶθιι5. ΒΟΠΟΠθυ, 
ὯἋ6 ΜΠ. Νὰν. ΙΝ. 7. εἵ [ηϊογργθῦδβ 
Ῥο]]ας. 1. οό. ὈυΚΕΕ. [1 νγὰβ {Π8 
Ὀαβίηθϑϑ οἵ [Π6 κελευστὴς ἴο πηαῖτα {Π8 
ΤΌΥΘΙΒ. ΚΘΘΡ {ἰτη6, ὈΥ ΒΙΠοΊ Πρ ἴο {Ποῖ ἃ 
ἔπ πὸ ΟΥ Ὀοαΐ-Βοηρ ; ἃηἃ αἶβδὸ ἴο Οἤ ΟΣ 
{πη το ὑπο ὶῦ ὑνοῦκΚ, ἃπα δποοιγαρθ 
{Ππ6πὶ ὈῪ βρθακίηρ ἰο ποῖ. ὅθ 1]. 
ο, 6, ἡ. Χοπορῆοη, (ΠοΟΠΟΠ,. 21. 23. 
Ἡδ]]οηϊο. Ν. τ, 8. Ῥοϊνθῖαδβ, 1. 21. δῃα 
{6 ϑοΠο]αβύ οα {πὸ ΑΟΠατ ἰδηβ οὗ Αὐὶ- 
ΒίΟΡ Δ Π68, 554. γγὴ0 [6118 τι8 ὉΠαῦ 10 ννὰβ 
4180 {πὸ Ῥυβίηθ88. οἵ [Π6 κελευστὴς ἴο 
8566. {παᾶὸ {πΠ6 τηϑθῃ Ῥακρα {πο ὶγ Ὀγθδῇ, 
ἀηα σομ θα {ΠΟΙ ἔα!" ΒΠάτο ἴο {Π|6 
Πη655, ὑμαῦ ποπθ οἵ {Ππ8 ταϊϊοηβ ἰβϑιιθα 
ἴο 680} τηᾶῃ τηϊρης θ6 ἀἰβροξθα οἵ ἱπὶ- 
ΡΙΓΟΡο Ϊγ. 
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΄, Ε , Ω- , ", . ν ΄ - 
δύουσι τῶν στρατηγίδων νεῶν μίαν, ἐπειτα δὲ καὶ πάσας ἣ 

,ὔ ὃ , Ἀ ΄, » » Ν Ἃ ΄ Ι Ω 

χωρήσειαν διεφθειρον, καὶ κατέστησαν ἐς ἀλκὴν μὲν μηδένα ! ! 
, 85 τς Χ “ “ ,ὔ κι άν 

τρέπεσθαι αὐτῶν ὑπὸ τῆς ταραχῆς, φεύγειν δ᾽ ἐς Πάτρας καὶ 
’ὔ “ ΝᾺ - Χ ω “ 

Δύμην τῆς ᾿Αχαΐας. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι καταδιώξαντες καὶ ναῦς 4 
Ἷὰ , , 7, “- μΝ 

5δώδεκα λαβόντες, τοὺς τε ἄνδρας ἐξ αὐτῶν τοὺς πλείστους 
» ΄ ΄ » 4 Ν᾽ “ ΄ 

ἀνελόμενοι, ἐς Μολύυκρειον ἀπέπλεον, καὶ τροπαῖον στῆη- 
δὲ. ἃν ΄“Ψ “ Ν ἴω Ε 4 “ -“ ΕῚ 

σαντες ἐπὶ τῷ Ρίῳ καὶ ναῦν ἀναθέντες τῷ []οσειδῶνι ἀνε- 
Υ ἤ ὦ 

χώρησαν ἐς Ναύπακτον. παρέπλευσαν δὲ καὶ οἱ ΙΤελοπον - 5 
, δὴ ΄ ΄- ΄σ΄ ων , 

νήσιοι εὐθὺς ταῖς περιλοίποις τῶν νεῶν ἐκ τῆς Δύμης καὶ 
΄ ΄ Ν 

ιο[]Πατρῶν ἐς Κυλλήνην τὸ ᾿Ηλείων ἐπίνειον. καὶ ἀπὸ Λευ- 
΄ ΄σ « ΄ “ ἃ Ὥ 

κάδος Κνῆμος καὶ αἱ ἐκεῖθεν νῆες, ἃς ἔδει ταύταις ξυμμίξαι, 
Θ΄ ἢ ΄σ΄ Ἂν Ν » ’ὔ΄ »» Ε] Ἃ , 

αφικνοῦνται μετὰ τὴν ἐν Στράτῳ μάχην ἐς τὴν Κυλλήνην. 
ΠΕΣ ἘΣ ’ Ν , οὶ ΤΧΧΧν. Πέμπουσι δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τῷ Κνήμῳ 
΄, 5 Ἂν ΄σ ΄)» 

ξυμβούλους ἐπὶ τὰς ναῦς Τιμοκράτην καὶ Βρασίδαν καὶ 
΄ ὔ 

16 Ὑπὸ Τιαοοδατηουίαυς, Λυκόφρονα, κελεύοντες ἄλλην ναυμαχίαν βελ- 
δηΠΟΥΘα αὖ {Π15 ἀοἔραϊ, , 7 Ν Χ [- ᾽ 5) ͵ ΄- 

“τίω κατασκευάζεσθαι καὶ μὴ ὑπ᾽ ὀλίγων νεῶν Β0Π4 ἔθ ΘΟΠΙ ΠῚ 5510} - 

ΘΙ5 ἴο διββδίβῦ {πθὶν δα- 

1. δὲ οτη. Ε', 
ΓΑ. εὐ εβίοθυϊ τὰς ἄλλας. 
8. τραπέσθαι Κα.1,.0.ὈΡ.ς«.4. 
Ι.0.Ρ.6. 
1,.0.Ρ. ἐκείνων (.6. κείνων α - 

Ὡ ΄-“ ’΄ » ’ ἊΝ » ΄σ 

εἴργεσθαι τῆς θαλασσης. ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς 

πάσας Ἀ.Β.Ι ΕΗ ΚΟΝΟΥΝ ς α.ἢρ.η.1. Ηδαςοκ. Ρορρο. (οε]]. ΒΕΚΚ. 
2. διεχωρήσειαν ἴζ. διέφθειραν ἃ, 

πάτραν α).ς.. 
1ο. κυλήνην (. κυλλήρην ἃ. 

συμμίξαι Υ'. ξυμμῖξαι Βεκκ: 

μηδὲν (. μηδεμίαν α. 
5. πλείους α. 6. ἐπέπλεον 

ἠλεῖον Ἰ,. 11. αἷ οαῃΠ. ἃ. κεῖθεν 
12. τὴν] οτη. Θ. 

14. ξυμβούλους] ξυμμάχους 1,..0.Ρ. ξυμβούλους οοττ. (α. ἰαπαθπάαπι Παθιιθυς ξυμ- 
μάχους. ΒΕΚκ. βρασίδα ἀἃ.ε.1. 
16. παρασκευάζεσθαι (.1.1ΚΚ.1..0.}.8..6. 
αὐτοῖς ] οτη. «.ἴ. 

6. ἀνελόμενοι] ““Ἡδνίηρ ρῥἱοκοα ἀρ 
““ Δηα τἀἸζθη οἢ ὈΟΔΤα {ΠΕ 11 Οὐνη 5Π1ρ05.᾽ἢ 
(Ό]]οΥ τὶρθ!ν οὔϑοῦνοβ {παῦ 1Γ {Π6 
ΤηΘΔΠΪηρ Ψ6ΓΌ, ““Πανίηρ ΚΙ]6α,᾽ [1 
νοῦ] ἤᾶνα Ὀθθη ἀνελόντες. 

1ο. ἀπὸ Λευκάδος] Ὸ τ ΠΙΟἢ Ρ]αοθ Π6 
Πα φΌπθ, θη {Π6 ΙΔ Πα - ΔΓ ὈΤΌΚΘ 
ὋΡ ἔγτοιη (ἘΠ πίδᾶξθ τὸ {ΠΕῚ τοβρθοῦνα 
ΠοΠΊ65, ἴῃ ΟΥ̓ [0 Ἰοὶη 1Π6 ΓΘ δα ]δη, 
Ατηθτγδοϊοῦ, πα Απαοίουϊδη σοπ Πρ θηῦβ 
οὗ ΒΏ108, νυν ]Ο ἢ ὑνουθ ΔΙσθδαν αἵ [μθιιοδ8, 
νν Πηρ᾽ ἔῸΣ [Π6 ἀΥγῖν] οἵ {Π6 ἢδοὺ ἔγοιη 
Ῥε]οροηηθβιιβ. (Ομ ρᾶΓ6 ο. 80, 4. 82. 

τό. κατασκευάζεσθαι) (οταρατα Υ1Π|. 
5»1. ἐν τῇ κατασκευῇ τοῦ πολέμου, ἀπὰ 
κατασκευάζοντες τὸν πόλεμον. ᾿ΒοοΙαΐθ8, 

βασιλίδην ΝΙΝ. 
νεῶν ὀλίγων «ς.. 

15. βελτίω] οπι. 1. 
17. ἐδόκει γὰρ 

Ατομιάδμ. Ρ. 124. (ΒΕ ΚΚοσ. Ρ. ι80.) [π 
8411 {Π6586 σαᾶβθβ νγχὲ 5ῃοι α ταίῃου οχρθοΐ 
παρασκευάζεσθαι ἃπα παρασκευὴ, νν ὨΪΟἢ 
ΔΓΘ ΘΘΠΘΓΆΙΥ τι866 [0 ΘΧΡΙΕΒΒ ΡΓΘΡάγα- 
ΠἸΟΩΒ [οΥΓ ἃ ἰθιηρουαγΥ ΟὈ]θοῖ. ᾿ΓΠιι5 
Ῥαιβαπῖαβ ογαθυθα {π6 5]ανεβ οἵ Μα- 
ἀΟμἶτ5 αἰζου {Π6 Ὀδί{16 οἵ Ρ]αΐεθα παρα- 
σκευάζειν δεῖπνον, Ὀπΐ (6 Θ5ἐα Ὁ] 15 πη ὴΐ 
οἵ {Π6 του] ἰθηΐῦ 15 ἀθβου θα ἃ8 κατα- 
σκευὴ, ἀπ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ κατα- 
σκευασμένην. Ἠτοαοί. ΙΧ. 82,1. 2. 66 
αἶβὸ ἴπ6 ποίθ οα Ἵδπις. 1. το, 2. (]]ογυ. 
νου ΔΠΥ͂ ΤΘΠΊΔΤΚ, τοαὰβ παρασκευά- 
ἔεσθαι, τὰλ]θ85 ἢ Ὀ6. δῇ οὐτοῦ οἵ {πΠ6 
ΡΓΕΒ8. 

Χ.2 
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ΠΥΪΓΆΙ 25 ἃ ΘΟΙΠΟΙΙ, 5) Ν ζρὰ ἐξ ΄ 
ΤΟΙ ππατοιτο, χη, πρῖδε ἄλλως ΤΕ Καὶ στρώτον ναυμάχιας πειρασᾶαμε 

Τοτγορ {πον ἤθοί, ῬΠοτ- 

{1Π6 ΑἸΠΘηΐλη 

ΔΘΠΉΪ8], 4150 ΒΟ πη α5 10 

Ἂ « 4 Ξ Ἂν Ε ’ὔ 

νοις πολὺς ὁ παράλογος εἰναι καὶ οὐ τοσούτῳ 
τη] 0ῃ, “ ἐξ ᾿ - : δε 

ῴοντο σφῶν τὸ ναυτικὸν λείπεσθαι, γεγενῆ- 
Αἰῃθη5 ἔι πη ΐ - ΄, ͵ ᾽ » ΄, Χ 
κΣοΠΠ Π σθαι δέ τινα μαλακίαν, οὐκ ἀντιτιθέντες τὴν 

Πιρηΐβ; ὙΠ]ΟῊ ἅτ α6- 
. . ΄“ » ’ ΄- ν»» 

ἰαπιρὰ οἷ {ἱιοῖτ νογαρο ᾽Α θῃηναίων ἐκ πολλοῦ ἐμπειρίαν τῆς σφετέρας 5 
ὉΝ Ῥεὶπο βοηΐ ἢγβὺ 0 

9. )ηι ὀχροαπεοπ το Οτοῖο. δὲ, ον μελέτης. 
΄ 3 ἣν δὶ οὶ δ ἣν 

οργῇῃ οὖν ἀπέστελλον. οἱ 
᾿ Ἂν" 

δὲ ἀφικόμενοι μετὰ Κνήμου ναῦς τε περιήγγελλον κατὰ 
κ τ ͵ ᾽ 7, ε ϑνς ,ὔ 

πόλεις καὶ τὰς προὐπαρχούσας ἐξηρτύοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν. 
΄ ᾿ Ὁ ἐ 7, ᾽ δ .5 ΄ ,ὔ τὶ 

5 πέμπει δὲ καὶ ὁ Φορμίων ἐς τὰς Αθηνας τὴν τε παρασκευὴν 
ϑ.“. ὙῊΝ ων ᾿ Ν “" ΄ὔ Δ ιν. 

αὐτῶν ἀγγελοῦντας καὶ περὶ τῆς ναυμαχίας ἣν ἐνίκησαν το 
[2 » ΄σ ΄σ “ ͵ Ν ᾿ς 

φράσοντας, καὶ κελεύων αὐτῷ ναῦς ὅτι πλείστας διὰ τάχους 
» ΄σ « » « ’ὔ « ΄ » ͵ὕ 32) 3 ἃς 

ἀποστεῖλαι, ὡς καθ᾽ ἡμέραν ἑκάστην ἐλπίδος οὔσης ἀεὶ 
« ΝῚ ’ὔ 7 ΄-“ ϑ ΄- ΄ Ν 

6 μαυμαχήσειν. οἱ δὲ ἀποπέμπουσιν εἴκοσι ναῦς αὐτῷ, τῷ δὲ 
,ὔ » Ν ’ 3 - 7 ΄ ᾽ 

κομίζοντι αὐτὰς προσεπέστειλαν ἐς Κρήτην πρῶτον ἀφι- 
΄, 7 κ Ν ,ὔ ͵ ἣν ἃ 

ἡκέσθαι. Νικίας γὰρ ἵζάρης Γορτύνιος πρόξενος ὧν πείθει τῷ 
» ἈΝ Γρωος ,ὔ - ͵ 7 ΦΑ 

αὐτοὺς ἐπὶ Κυδωνίαν πλεῦσαι, φασκων προσποιήσειν αὐτὴν 
3 ͵ Κα γα, τς δ , , εὐ 

οὖσαν πολεμίαν ἐπῆγε δὲ [Πολιχνίταις χαριζόμενος ὁμόροις 
πὰ σι Ν «ε Ἁ Χ Ν ΩΝ 3 » 

ϑτῶν Κυδωνιατῶν. καὶ ὁ μὲν λαβὼν τὰς ναῦς ᾧχετο ἐς 
7 " ᾿ ΄“ “ ᾽ 7 ἈΝ “ ΄ 

Κρήτην. καὶ μετὰ τῶν []Πολιχνιτῶν ἐδηου τὴν ν τῶν 
7) ἢ 9 μ ι ἢ 

΄- Ν . Ἂς » ν; Ἂν Ξ Χ » ΄ 3 4 

Κυδωνιατῶν, καὶ ὑπὸ ἀνέμων καὶ ὑπὸ ἀπλοίας ἐνδιέτριψεν 320 

πειρασαμένους ο. 2. τοσοῦτον 5. τοσούτων Ο. 4. ἀν- 
τὴν ᾿Αθηναίων--- μελέτης] τὴν μελ τη ἽΝ ἡ. μετὰ τοῦ κνήμου 

σ.α.1,.0. προσπεριήγγειλαν (ὐ.α.1.1,.0.ο. 8. ἐξήρτυον (.6. ὡς] οη]. ρ΄. 
11. αὐτῶν ἘΚΕΙΚ ο.ρ. αὑτῷ ΒεΚΚ. διὰ τάχος (ὐ. οἵη. δ΄. 12. ἑκάστην 
ἡμέραν Ο. 14. προσεπέτειλαν 5. προσαπέστειλαν 1. 18. οὖσι τῶν ἃ. 
10. ἐδήουν ἃ. 20. καὶ ἀπλοίας (.α.1,..0.Ὀ.«.6.1. ἐνδιέτριψαν 6. ἐνδιέ- 
τριβον α. 

Ι. ναυμαχίαν Υ͂. 
τιθέντες Ν. 

4. οὐκ ἀντιτιθέντες --- τῆς μελέτης] ΤΟ ΤΟΒΟΙΠΊ]αΠοα οὗ {πῸ Οτοίαπβ ἴο {Ππ6 
(ΔΟΠ]ΘΙ νν 61] σΟΠ ρα 68. [ῸΓ {815 σοπδβίσιο- 
τοη ψΊ ἢ {Π6 ΒΘηΪτνΘ ΠῚ. ν"6, 6. τῆς νῦν 
ἁμαρτίας ἀντιθεῖναι τὴν τότε προθυμίαν. 

15. πρόξενος ὧν] ὅθε ποίβ οἢ 6ἢ. 20,1 
17. οὖσαν πολεμίαν) ““ ἨΒ1116,᾿᾽ {Παΐ 

18, “τοὺ ΑΙ Π6η8.᾽ ὅδο ΝΊοῖαβ γοργθβθηϊθα 
τ; ποῦ τῃηθαηϊηρ ὑπαὶ ᾿ῦ Πα δούμα!]}Υ 
Ἰοϊπθα {π6 Ῥϑὶοροηποβίαη σοηίθθγδου, 
θὰ ἃ58. αἰβροβϑὰ ἴο αν οῦγ 1, ἀπ Πανὶηρ' 
ῬΟΓΠΑΡΒ8 Οἴδγθα βοῖηθ ΔπΠούδηοθ [0 {Π6 
{γα ογ5. οἵ ΑΥΠοπΒ νηῸ νἱδιίοα Οτοίο. 

Του ΠΒ ἴῃ Ἰαννβ ἃπα το]]ρίοη, ἃηα, ἃ5 
νγὰ8 Ὀδ]Ιθνοα, ἴῃ στᾶρθ, ννου]ὰ ἀϊθροβθ 
{ποτὰ ΘΘΠΟΓΆΙΙΥ ἴο {Π6 Ῥβ]οροπηθβίδῃ 
οατι58 ; Δη ΟΥγάοπία Θβρθοὶα!]]ν τυροῦ] 
Πμαῖθ πα "δ παΐθα Ὀγ (ῃ6 ΑΥΠθηΪδη8, ἃ8 
ἃ ΘΟΠΒΙ θυ ]86. Ρουίοη οἵ 1[8 οἰ ΖΘ 8 
γ Γ6 Πὺρ᾽ὶποίαπ σΟ]ΟΠἸδίβ, νῆο Παα βοῖ- 
{16 {πογθ, ΟἸγιηρ. ύ5. 2. ὅθε Ηοσγοαοί. 
111. 50, 1-2. ἃἀπὰ Μά]ον, ὺρτηρίϊο. 
Ρ. 112, 113. 8η6 ΙΟΥΕΙ, νο]. 1. Ρ. 30. 
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ΠΧΧΧΥῚ. οἱ δ᾽ ἐν τῇ Κυλλήνῃ 
΄’, ᾽ ,ὔ » πὸ ΓΑ ΄“ 

Πελοποννήσιοι, ἐν τούτῳ ἐν ᾧ οἱ Αθηναῖοι 

900 

3 5 ’ὔ ᾿ς 

οὐκ ολιγον χρόνον. 
Μροαπέϊηθ ἐπ Ῥεῖο- 

ΑΝ ΕΝ ἢ 56- 

γϑηΐν- 5Π108 Ὑ]5ἢ 

ἴο ὈΓΙΠΡ ΟΠ 8ἃΠ δοίϊοη 

ΩΝ ΄ὔ , ΄ 

περὶ ἹΚρητὴν κατείχοντο, παρεσκευασμένοι ὡς 
-ἴἶεθως ΄ , ᾽ ΄ Χ 

ΜΕΔΑ ἀδα ούπημμ, ἐπὶ ναυμαχίαν παρέπλευσαν ἐς Ἰ]άνορμον τὸν 
ΒΌΠ, ἃπα Ῥεϑίοτθ {πὸ ἮᾺ ΤΩΝ Ὁ Τα ΣΤ, ΤᾺ δ Ω δ χαϊκον, οὗπερ αὐτοῖς ὃ κατὰ γὴν στρατὸς 
ΑἰΠΘΗΐΔηΒ ΓΘ ΓΙΟΪΠ- ἥ 

τοτοεὰ. τῶν Πελοποννησίων προσβεβοηθήκει. παρέ- 

πλευσε δὲ καὶ ὁ Φορμίων ἐπὶ τὸ Ῥίον τὸ Μολυκρικὸν, καὶ 

ὡρμίσατο ἔξω αὐτοῦ ναυσὶν εἴκοσιν αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησεν. 

ἣν δὲ τοῦτο μὲν τὸ 'Ρίον φίλιον τοῖς ᾿Αθηναίοις, τὸ δ᾽ ἕτερον 3 

το Ῥών ἐστὶν ἀντιπέρας, τὸ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ" διέχετον δὲ 

ἀπ᾽ ἀλλήλων σταδίους μάλιστα ἑπτὰ τῆς θαλάσσης, τοῦ δὲ 

Κρισαίου κόλπου στόμα τοῦτό ἐστιν. ἐπὶ οὖν τῷ 'Ῥίῳ τῷ 4 

᾿Αχαϊκῷ οἱ Πελοποννήσιοι, ἀπέχοντι οὐ πολὺ τοῦ Πανόρμου 

ἐν ᾧ αὐτοῖς ὁ πεζὸς ἦν, ὡρμίσαντο καὶ αὐτοὶ ναυσὶν ἑπτὰ 

τῷ καὶ ἑβδομήκοντα, ἐπειδὴ καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους εἶδον. καὶ ἐπὶ 

μὲν ἐξ ἢ ἑπτὰ ἡμέρας ἀνθώρμουν ἀλλήλοις μελετῶντές τε 

καὶ παρασκευαζόμενοι τὴν ναυμαχίαν, γνώμην ἔχοντες οἱ μὲν 
Χ Ε “ ", “ «ε , » ἣν ᾽ ,ὔ Ἕ Ν 

μὴ ἐκπλεῖν ἔξω τῶν ίων ἐς τὴν εὐρυχωρίαν, φοβούμενοι τὸ 

παρασκευασάμενοι ΤΝ Θ.,Ρ ὧν 

η. τὸ Ρίον] οπι. Κ. πολυκρικὸν Α.Β.Η. “εὖ ργ. 
8. ὁρμήσατο 6: ὡρμήσατο 6. εἴκοσιν ΟΠ. Ῥῃ: 

9. φίλον ρ. το. τοῦ Ο. διείχετον Α.Β.(.. οἵ Ρ]θυιι8 ΟΥηΠ68, ΠΒῚ απο ἔκ. 
διειχέτην ἨΔ ΘΓΟ ν᾽ ἀθηῖπγ. 146 Βυιτηδηητῖη (ΡΥ  Β]Θἢγο, [. Ρ. 340.) διέχετον 
ΗἩδδοκ. ΡοΟρΡρο. (ἀοθ!]ου. ΒΚ. τι. τῆς] ομη. 6. 12. κρισσαίου Ὁ. κρησσαίου 6. 
14. ὡρμήσαντο ὍΣ 1Ρ- πεντήκοντα Ο.]. οἵ εουτ. α. τό. τε] οἴῃ. Καὶ... 17. οἱ 

μὲν] οἴῃ. Ρ. 18. 'Ρίων] ὁρίων (.1.6. 

38. περὶ τὴν κρήτην Ρ.Θ. κατείχον Β. 
6. προσεβεβοηθήκει Ἐὶ. 
ΟΡΙΠΟΥ Κ᾿. ΒεΕκκ. 

4. ἐς Πάνορμον] 1)6 Ῥᾶποτῖπιο νἱά. 
Ῥαιβαη. Αςμαὶς. οὰρ. ΧΧΙ. 1)6 ΒΒϊο 
ΜοΙνοτῖοο, αποα οὐ Απαγγῃίοη, Η οἰβίθη. 
Δ] ίθρῃ. ἹΡίον, οἵ Ῥαϊτηθγ. τες. Απΐῦ. 
ΙΝ. 2ο. υκεα. Ααα Οτδιηοτβ Π6- 
βουϊρύ, οἵ ἄπο. ἄτϑθοο, νο]. {Π1. Ὁ. 66. 

1ο. διέχετον κ. τ. λ.1 ΑἸτηοβῦ ΘΝ οσΥ 

νγὰ8 Βρθακίηρσ, δπα {παῤ δ σῇ ]ο ἢ Πα 
ντοίθ. ΓΠΘΓΘ 15 ἃ ΒΙΠΉ1|ΔΥ τηϊβία κα ἴῃ 
ΝΠ]. 24. 8. ψἤογο βενθσὰὶ ΜϑΜ. Πᾶνα 
ἀπεῖχον Ἰηδίοαα οἵ ἀπέχον. ΑΒ 10 {Π86 
αἸβία ποθ. ΔΟΥΟΒΒ. {Π6 βίγαϊΐ, ϑίγαρο τϑ- 
Ῥτθβθηΐβ ἢ ἂἃ85 ἤνθ ίδαϊα ; ΡῬΊΩΥ ἃϑ 
ΠΘΑΤΥ ἃ Ἀοιηδη πη116: Ὀαὺ Μτ. [)οἀ- 

Μ 5, ἀρτθθβ ἴῃ [Π6 σογγιαρῦ τϑδϊηρ διεί- 
χετον, ΜΨΒΙΟΝ νου] 6 ΘητΆ}}γ στοηρ 
ἴῃ ἴοττη πα ἴῃ πηθαηϊηρ ; [ῸΓ, 85 Βθπε- 
αἸοῦ τν6 1} οῦβογνθβ, {Π6 βιυπιαίϊοη οἵ [Π 656 
ῬΓΟΙΠΟΏΓΟΥΊΘ5 σου] ποῦ πὰνϑ νατὶθα )6- 
ὕννθοη {π6 {πὸ οἵ ννῃϊο ἢ μον 1465 

Ὑ}6}1, Ψνῆ0 541166 ΤῃτοιρῊ 10, βᾶν5 {Πᾶς 
ἴο Ἰπᾶρα Ὦγ [ῃ6 ουβ 1 εαηηοῦ ἢ6 1658 
{Πδη ἃ Π116 8Δη4 ἃ Πα]. ΟἸαββίοαὶ) “Ποατ, 
νΟ]. 1. Ρῥ. 126.; ἀπα (Ὑ0]. [μβᾶκθ ἄρυθθβ 
ΙΓ {Π15 οϑυμπηαιθ. ταν. ἰὼ Μοῖρα, 
νο]. 11. Ρ. 148. 
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αὐ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. Α.6. 499. ΟἸνταΡ. 87. 4. 

’ ’ ε εΥ νΝ » ΄σ 5 Ἂ "ἡ ᾿ 

πρότερον πάθος, οἱ δὲ μὴ ἐσπλεῖν ἐς τὰ στενὰ, νομίζοντες 
Ν , 5 Χ ϑχ ἐδ Υ̓ “, “ 

ὁπρὸς ἐκείνων εἶναι τὴν ἐν ὀλίγῳ ναυμαχίαν. ἔπειτα ὃ ἸΚνῆμος 
Ὁ». , ιν “ ΄ 

καὶ ὃ Βρασίδας καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Πελοποννησίων στρατηγοὶ, 
΄ » ᾿ Χ ΄ ὅδ Ν, 

βουλόμενοι ἐν τάχει τὴν ναυμαχίαν ποιῆσαι πρίν τι καὶ ἀπὸ 
΄σ΄ 7 » “-“ Ψ Χ ,ὔ 

τῶν ᾿Αθηναίων ἐπιβοηθῆσαι, ζυνεκάλεσαν τοὺς στρατιώτας 5 
“ Ἂς γε ΄σ ᾿ ΄“ Ν ἐν Ν Ἂν ’ὔ, 

πρῶτον, καὶ ὁρῶντες αὐτῶν τοὺς πολλοὺς διὰ τὴν προτέραν 
ἐπα ψ' ᾽ ΄ ΕΒ 7 

ἧσσαν φοβουμένους καὶ οὐ προθύμους ὄντας παρεκελεύσαντο 

καὶ ἔλεξαν τοιάδε. 

ΠΧΧΧΥΊΤΙ. “Ἢ ΜΕΝ γενομένη ναυμαχία, ὦ ἄνδρες 
, ΤΑ ΔΕ σι ΄σ ν 

“ Πελοποννήσιοι εἴ τις ἄρα δὶ αὐτὴν ὑμῶν φοβεῖται τὴν 
ΤΠΘΙΓ ΘΟΙΠΙΠΔ Πα6Γ5 δα- 

αγθβ5 {Π6πὶ, ἀνθ ]]ηρ Ἃ ΤᾺ 

2 ἀροπ ἐποῖν Βα ρουῖον πᾶ- ἔ ἐκφοβῆσαι. 

ἘΪΟΠ841 σου ΓαρΘ, ὙΠΟ ἢ 

ΟἸρΗδ τηοτθ {πη {0 

σΟΙ ΘΓ ῬΔ]ΔΠο6 {Π6 511- 

ῬΟΓΙ͂ΟΥ ΠᾶνΔ] 511} οἵ 

1Π6 ΘΠΘΠῚν. 

Ι. ἐκπλεῖν Β.(6.1.6.ἢ. 

ΤΙ Οὐ Κ. 12. ἐκφοβεῖσθαι 1. 

9. ἡ μὲν γενομένη κ. τ. Δ. “ΤῊΘ Ἰαΐο 
““ ῬαΌ]6. σοηΐαϊηβ ΠῸ 7180 σΤΟΘΠΩΒ. [ῸΓ 
““ ΔΙΆΥτηΪηρ᾽ γ0 1 :᾽ ΟΥ̓́, “Ἃ065 ποΐ οοη- 
““ ΤᾺ] Π ΔΠΥ͂ ̓  Ἰαδῦ τηδίτου Οὗ ΓθαβΟηἸηρ᾽, 580 
“ἃ8. ἴο δ᾽δυτὴ γοιι." "6. ΘΧΡΓΕΒΒΙΟῚ 
ἔχει τέκμαρσιν 15. ΠΠ|κ6 ἔχει ἀγανάκτησιν, 
11. 41, 2. προσβολὴν ἔχον, ἸΔ΄.1, 2. ἔχει 
αἴσθησιν, 11. ὅτ, 2. πα 15 ΘΧΟΘΙ]ΘΠΩΥ 
ΘΧρ]αϊηθα Ὀγ (Ό]]ΟΥ, ἃ5 χιοίθα ἴῃ 1Π6 
ποΐθ οἢ τὴν ἐπωνυμίαν σχεῖν, ἰ. 9, 2. 6 
Ἰη ΗΠ πιῦνε τὸ ἐκφοβῆσαι 15 Δα ἀφ 85. ἢ 
ΘΧρηδίοη οἵ τέκμαρσιν, ἴο 5ῃον Ψγ»Παΐ 
{Παᾶὖ ΓΘΑΒΟΠΪΠρ ννὰ8. [ΟἿ νυ Β]Ο ἢ {Π6Γ6 νγὰϑ 
ΠῸ 7ι8ῦ ὁατι86. ΟὐΟΙηρατο Π]. 1,2. εἷργον 
-τὸ μὴ κακουργεῖν. ϑορΠοο]. Απροη. 
263. 535- ἀπα Μαίίῃ. ἅν. ατγ. δ. 542. 
ΟΡ 8. 4. Ζ61{. 67ο. 

14. ξυνέβη δὲ κ. τ. λ.7 “1 Παρροπρᾶ 
“ἴ00. ἴπαῦ 1Π6 σμᾶποθβ οὐ ΨᾺΓ ὑνΈΓῸ 
ἐς ΤΆΟΒΙΪΥ ρΆΙηΒύ 118 ; Δη ΡΆΓΕΥ ΡΟΥΠΔΡ5 
“ΟΌΓ ἸΠΟΧρΟΥΊ ΘΠ, ἃ5 1 νγὰβ ΟἿἹΓ ἢγδι 

““ Ῥα[{16, 1θα ἴο οἷν ἀοίθαί. [10 ννὰβ ποῖ 
“ἤθη ΝΣ ἴ0 ΟἿ σονναγϊοα {Παΐ τν8 
“νεσο Ὀθαΐθη ; ΠΟΙ ΟἸΡΉ ΟἿ Βρ᾽ γ[5, 
Κἀν] ἢ. 80 ἴαγ ἔτοτη Πανὶηρ θΘΘη [ΙΓ] 
““ θραΐθῃ αν {Ππαὶ ννἱ τη {Π6 πὶ νυν ὶο ἢ 

“ δ » , 5 ΄ 

ς μᾶλλον ἢ ἐπὶ στρατείαν ἐπλέομεν᾽ 

5. “δὴ ᾿Αθηνῶν ξ" ΒΕΚΚκ. 

Ἔ λλ » Ν ὃ , 4 [4 Ν 

μέλλουσαν, οὐχὶ δικαίαν ἔχει τέκμαρσιν τὸ 
΄σ΄ ἈΝ ΄- ᾽ Ἂ 

τῇ τε γὰρ παρασκευῇ ἐνδεὴς 
ΕΘ ζ σ τ Ν 3. ἩΡ ψῶΣ , 

Εἔγένετος ὠστπέρ ιστε, και οὐχι ες ναυμαχιᾶαν 

ξυνέβη 
ςς ᾿ Ν Ἅ 5 Ἂ ων 7 ΕΣ 3 Δ » 

δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς τύχης οὐκ ὀλίγα ἐναντιω- 

9. ἄνδρες] οπι. α. 

“ς 861] ὈΙ48. ἀδῆἤδποθ ἴο {Π6 βηθιηυ, ἴο 
“1086 {Ππ6Ὶ βἄσθ ᾿τῸπΔ τΠ6 στϑβυϊῦ οὗ 
“ ρῇδηοθ. δῆ β8ῃοι]α ταῖμου. {Π]1η]ς, 
““ [Παΐ [ογίπιπθ πηᾶὺ ᾿παθθα ἀἸξαρροϊηί 
““ Δη4 ονουίῆσον τ1ι5, θαΐ {πΠαΐ ἴῃ ΒΡ Υΐ 
“(η6. γᾶν οὐρῇ πανεῖ ἴὸ 6 οἴμευ- 
“ χῖβ8 Π8Π ὈΓΑν 6, ΠΟΙ σα {Π6Υ, ν᾽ Π1]ϑὲ 
“ ΠδνῪ τϑίδϊη {Π 6] σΟΙΓΑρΡΘ, ΘΥΘΓ Ρ]θδῆ 
“ ΤΠΘΙΓ ἸΠΟΧΡΘΓΊΘΠΟΘ. ἃ5. ἃ Ρ]ΔΌ510]6 οχ- 
“ς ρα56 [ῸΓ Τη]ΒΘΠΑν]οιγ." ΓΘ ὀχρτγθε- 
ΒΙ0η τὰ ἀπὸ τῆς τύχης, “[Π6 σΠαηοςοε,᾽ 
ΟΥ, ““8}1 {παὖ ἀορθηαβ οα. σμδησθ,᾽" οὐ- 
ΟῸΓΒ ἀράϊη, ΕΝ. πο, 2. ψ]Γἢ [Π6 ΟΠ ΒΒΙΟΠ. 
οἵ ἃ βίηρ!]θ ψοσα, τὰ τῆς τύχης. ΤΠ 
σοηδβίσγποιϊοη οἵ (Π8 ψνογὰβ τῆς γνώμης 
τὸ μὴ---νικηθὲν, ὰ5Β Ὀδοη τηποῖ α18- 
Ραΐρα. [10 ΒΘ ΠῚ8 [0 ΠΊ6 Οἶθαγ {παΐ πον 
ΔΉΒΥΨΟΓ [0 τῆς ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάντι, ἃ8 
ΔΓ 1Ὲ τνοτο το θ6 {γαηβ]αΐθα, “ΠΟΙ 5ῃου]α 
“Ἐ ΟἿΓ ΒΡ᾿ ΓΙ 8᾽ μηυαηυὶςἠοηο55 ἃ Πα οοη- 
“ Πάρησο θ6 αα]]6α Ὀγν τΠ6 ἰββθ οἵ {Π6 
“ἐ ρνρηΐ.᾽" τὸ μὴ νικηθὲν τῆς γνώμης 
την Ὀ6. Θοπηρατο τ] ἢ τὸ δεδιὸς ἀπά 
τὸ θαρσοῦν ἴῃ 1. 36, τ. [Ὁ ΒΘΘΙῚ8 [0 τηθ8ῃ, 
ΚΕ ΟΩΣ ΒΡ 5. 50 Ἃ[ᾺΥ ἂ5 16 πᾶν ποί 
“Ε Ῥρρη Ὀραΐθη θὐ ἀγὸ γαῦ μον σοη ἢ ἀθηΐ,᾽ἢ 
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αὐ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. Α. Ὁ. 499. ΟἸνταρ. 87. 4. 
“- ὔ ᾽ὔ ε ΄“ ΄ 

“θῆναι, καί ποὺ τι καὶ ἡ ἀπειρία πρῶτον ναυμαχοῦντας 
ςς » “ Ε] Ν μὴ « , 7 Ν ε ΄“ 

ἔσφηλεν. ὥστε οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν τὸ ἡσσῆσθαι 3 
7 » Ἂς 7 “ ͵7 φ" Ἀ ἣν Ἂ 

προσεγένετο, οὐδὲ δίκαιον τῆς γνώμης τὸ μὴ κατὰ κράτος 
ἥν 5᾽ Δ » ε ΄“ » ͵ὔ] ΄- ΄σ' 

νικηθέν, ἔχον δέ τινα ἐν αὑτῷ ἀντιλογίαν, τῆς γε ξυμφορᾶς 
΄“- 3 β ́ 5 βλ ν κα θ ͵ὔ δὲ ΄ ᾿ ΄ 

τῷ ἀποβάντι ἀμβλύνεσθαι, νομίσαι δὲ ταῖς μὲν τύχαις 
. γ. Ἀ ᾿ι ΄-΄ Ἁ Ζ 

ἐνδέχεσθαι σφάλλεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, ταῖς δὲ γνώμαις 
Χ » Χ τ ὦ ἢ ΄, ΠΣ Ξ 53 κ Ἄγ) γῷ 7,  κ 

τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ ἀνδρείους ὀρθῶς εἶναι, καὶ μὴ ἀπειρίαν τοῦ 
» ’ὔ ͵ ’ ΕἸ ’ὔ “Δ 27 

ἀνδρείου παρόντος προβαλλομένους εἰκότως ἂν ἐν τινι 
ἊΝ 7 «ε ΄-“ Ἀ 5.59 « ΕῚ Τ᾿ - Ἕ 

κακοὺς γενέσθαι. ὑμῶν δὲ οὐδ᾽ ἡ ἀπειρία τοσοῦτον λεί- 4 
“ , ᾽ὔ 3 ΄σ ᾿Ὶ ε » 7ὔ Ἃ 

πεται Ὅσον τολμῃ προέχετε' τῶνδε δὲ ἡ ἐπιστήμη, ἣν 
ὔ ΄σ » 7 Ἁ 5᾽ νΝ 7 [2 ΕῚ 

μάλιστα φοβεῖσθε, ἀνδρίαν μὲν ἔχουσα καὶ μνήμην ἕξει ἐν 
΄σ΄- ΄σ ᾿» ΄σ Ἃ ΕΣ ΕΣ Ἁ » 7 ᾿ , 

τῷ δεινῷ ἐπιτελεῖν ἃ ἐμαθεν, ἄνευ δὲ εὐψυχίας οὐδεμία 
,ὔ, ΕΥ ͵7 

φόβος γὰρ μνήμην ὃ 
Ἀ ᾿Υ 

πρὸς μένό 

᾽ὔ οὗ Ἂ ᾽ 4 

τέχνη πρὸς τοὺς κινδύνους ἰσχύει. 
᾿ ’ Ὶ 7] “ Α ΄ 

ἐκπλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν ὠφελεῖ, 
δΝ Χ » ΄ » ΄σ Ν ΄ ΓΑ 

οὖν τὸ ἐμπειρότερον αὐτῶν τὸ τολμηρότερον ἀντιτάξασθε, 
Ν νὴ Χ Ν Χ - ΄ς: Υ 5 ΄ 

πρὸς δὲ τὸ δια. τὴν ἧσσαν δεδιέναι τὸ ἀπαράσκευοι τότε 
΄σ΄ ,ὔ ἣν ς ΄σ΄ ΄σ΄ ’ ΄- Ἀ ΄ 

τυχεῖν. περιγίγνεται δὲ ὑμῖν πλῆθος τε νεῶν καὶ πρὸς Τῇ 

τς 
4. τῆς γε ξυμφορᾶς 

σοίου! τῆς ξυμφορᾶς. 

ἡ] οἵη. Κ. ναυμαχοῦντα Υ. 2. ὥστε] οπη. Ὁ. 
ἡσσηθῆναι 1,.0.". οἵη. Β. 9: μὴ 

τε ΑΒΕ ΗΝ. .ο.α. Πρ.1Ν.1. 

. ἥ τι] τοι ς.ἴ- 

σᾶσθαι (ὐ.ς.6.1-. 
Ο(.α.6... ΒεΕΚΚ. δα. 1τ852. 
5: ἀλγύνεσθαι ες. ἡ. ἀεὶ] οτῃ. α.1. ὀρθῶς ἀνδρείους (.(.1.1,..0.Ρ. ὀρθῶς 
εἶναι ἀνδρείους (.6. 8, παρόντος] οἵη. Ἐ. δηΐθ ἀνδρείου Ροππηΐ οω.ν. ἂν] 

ἄρα 8. 9. κακῇ Ὧν: οὐχ ἡ ἀπειρία ῬΣ οὐ δὴ ἁ ἀπειρία ἘΩ: 8. Ι1Ο. προσέ- 

χετε Α.Ο.Ε..Ε..6. δὲ] οι. Ὁ.(.6. 11. φοβεῖσθαι Εἰ. ἀνδρείας α.1. 
ἕξειν 1. 14. ἐπιπλήσσει α.1. 15. τὸ ΔηΐΒ τολμηρότερον οτη. Η.1,.0."Ὀ. 
17. ἡμῖν Ρ. 

““ [18 Ἰαϑὲ ΠΠτηθ ὈΠΡΥΘΡΑΓΘα τηᾶν ὈΆ]αποα 
“ΟΣ [66] ]ηρ8 οἵ ΔΡΡΥΘΠΘΉΒΙΟΠ. ἔτΌτη 
“ ΘἿΓ Ἰαΐθ ἡοίθαξ ; {ποῦ {Π6Π ΤΟΠΊΔΙΠΒ 
“1 ΟἿΓ ἔΆΨΟΙΓ ἃ ΟἸΘΑΥ Ὀδ]αηςα οὗ 58ι1ι:- 
“ ῬΘΙΊΟΙ ΠΙΠΊΠΘΙΒ 8ἃΠηΠἢ Ροβιοη, ἴο 
“Ἀν ΒΙΟἢ {Π6Γ6 15 ποίησ 0 ΟΡΡοβθ οἡ 
“ΤΠ 6]. ματι." Πλῆθος 15 ““ἃ ΒΙΡΘΓΙΟΥ 
““ ΠΤ ΕΓ. (ΟΙΏΡΆΓΕ 6. 80, 2. τὸ πλῆθος 

ΜΒΙΟΝ 15. 8116 ““[Π6 βρι: γ᾽ 85. ἀπνδῃ- 
“ φαϊβῃθα ἀπα οοπῆαεπί βἰαΐθ.᾽" [1 Ππαᾶνθ 
ΤΟ ΠΠοΥΘα ἀντιλογίαν ““ ἀδἤδηοα :᾽ 10 15 
ΟΡΡοββᾶ ἴο “1ῃ6 δοκπον)οαρσιπηοπΐ οὗ 
“ΟΌΓ ΟΥ̓ αοἴοαϊ,᾽" ἃ η6 βἰσῃ!ῆθβ Π1[6- 
ταῖν. “, τη ΚἸ Πρ’ ΔΉΒΥΨΟΙ ; ΠΠΔΙΠ ΑΙ ΠΙ ΠΡ’ 
ΚΠ 6 ἉΠΆΓΓΕΙ. "ἢ 

17. περιγίγνεται δὲ ὑμῖν πλῆθος κι τ.λ.} 
ἰβ ΒΘΘΙῚΒ 8Π ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ Ὀοιτονοα 

{του ΔΥΙΓΠ Πη ΘΕ 108] ΓΘΟΚΟΠΙηΡΒ : “ ΓΠΘΓΘ 
“18 ἃ ῬΔΙΆΠΟΘ ἴῃ ὙΟῈΓ ἴανουγ οὗ ἃ 5α- 
τ ῬΟΠΟΠΙΥ. οἵ Πυτη 6 Γ8 Δ Πα οἵ ροβι θη. 
ΤλίογαΠν, “Ὑουι Πᾶνθ τηογα ἔῃ {Πον.᾽ 
“Οὐ οΘοθταρα τηᾶν Ὀ6 βοΐ ἀραϊηβί {Π 6]. 
“ 5Κ1] ; οἿἱ τϑοο]]θοῦοη {Ππᾶὶ τνα ξοιιρ 

τῶν νεῶν καὶ οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου παρεσκευ- 
άσαντο. Ναυμαχεῖν 15 8 1ηδίδηοε οὗ 8ἃΠ 
ἸΠΠΠ]ῆνΘ τηοοῦ πβρα δ8 ἃ βιιθβίαηξνο, 
ΔΙΌ Πουρ Ἢ νυ Πουῦ {Π6 ἀγ]ο916. ΟΟΠρΡαγο 
1Π|. 58,1. ἀμύνασθαι δὲ---τὴν τιμωρίαν 
Ἐλτ θεν απ Μαίῆϊο, ἀατ. 6Οτ. 

ὉΠ 41.. ΟΌΒ. 1. 
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αὕἹἸΕ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. Α. Ὁ. 429. ΟἸνΤΩΡ. 87. 4. 
{ς “ ᾿ ᾿ 5, « Ἂ “-“ ῇ ΦΩ͂Σ Ἃ δὲ ΧᾺ Ν 

γη οικειᾷ ουσῇ ΟἸΓΛΙΤΟΩΡν παροντῶν ναυμάχειν Τὰ οε ΤΟ α 

(ς 
΄ “ Ν 7 " Ν ῳ 

τῶν πλειονων καὶ ἄμεινον παρεσκευασμένων ΤῸ Κρατος 

» 7 ὥ ».ῸΧ ὃ ἃ Γπο Ἀ ΑΨ, ΕΣ ἘΠ᾽" 

ἐστίν. ὥστε οὐδὲ καθ᾽ ἐν εὑρίσκομεν εἰκοτως ἂν ἡμᾶς 
,ὔ Ν “ «ς Μ , “-“ » Ἅ 

σφαλλομένους. καὶ ὅσα ἡμάρτομεν προτερον, νῦν αὐτὰ 
΄ Ἷ Ψ ,ὔ ΄ 3 

ταῦτα προσγενόμενα διδασκαλίαν παρέξει. θαρσοῦντες οὖν ὃ 
{ς Ν “-“ Ν ΄. Ν » « Ν ω “ 

καὶ κυβερνῆται καὶ ναῦται τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν ἕκαστος ἕπεσθε, 
Ψ' Χ , δ᾿ ,΄ “ ΄-“ 

χώραν μὴ προλείποντες ἣ ἂν τις προσταχθῇ. τῶν δὲ 
΄ . ΄ “ ἊΝ « ΄ 

πρότερον ἡγεμόνων οὐ χεῖρον τὴν ἐπιχείρησιν ημεις 
Ψ Ν » » ,ὔ ΄ ΕΣ ον 

παρασκευασομεν, καὶ οὐκ ἐνδώσομεν προφασιν οὐδενὶ 

ΒΕ “ » Ὑος 4" 

κουσιν ἀθλοις τῆς αρετης. 

2. πλεόνων (.α.1,.0. 
(.1,..0. ἑαυτῶν 6. ἕπεσθαι Ἐ.. 

ρῆσιν 6. 11. τιμηθήσονται ἴ,.0. 

4. ὅσα ἡμάρτομεν πρότερον κ. τ. λ.] 
Αδοογαϊηρ ἴο {π6 ρτόνοιθ, τὰ παθήματα, 
μαθήματα. Απὰ “ϑοῦγ]ι5, Ζηῆνα--τὸν 
πάθη μάθος Θέντα κυρίως ἔχειν. Αβᾶπι. 
185. δομαϊ. 

6. τὸ καθ᾽ ἑαυτὸν---ἔπεσθε] ““ἘΔο 0 
“γΟΌΓ αν ἴπ ὙΟῸΓ ΒΘνΕΓΆΙ βία ]0η8.᾽ἢ 
Ἕπεσθε 5ἰσηῖῆθβ, ““ 68 ῥγοπιρῦ ἴο [ὍΠΟΥ 
““ γου ΟΥ̓ ΕΓΒ.» 

το. ἢν δέ τις ἄρα καὶ βουληθῇ} ΤῊ 
[οτοθ οἵ {π86 καὶ Πογθ, δηᾷ ἴῃ οὔ β:πη1- 
1ᾺΥ Ῥᾶββαρββ, 15 βίνθη ἰπ Πρ] 5 ὈΥ 8ῃ 
ΘΠΊΡΒδβὶ8 οα ἴΠ6 ΔΧΙ ΠΑ ΓῪ νΘ Ὁ : “Βαϊ 
“1 ΔΗΩΥ ΟΠ6 δἠηοιμία οἤοοβθ ἴο θθμᾶνθ 
“90,᾽ ὅζε. ““Οὐοπιρατθ ἴ. 97, 2. ὅσπερ καὶ 
ἥψατο---.Ἑλλάνικος : ““ Ηε]]δηοι5, γνΠῸ 
«- αϊά τουομ ἀροι ἴὰ ;᾿ ΙΝ. 92, 2. εἴ τῳ 
καὶ ἀσφαλέστερον ἔδοξεν : “1 ΔῊ ΟΠ6 
““ μα5 τπουρμςῦ 10 {Π|6 βαῖθνυ ρ]δη." 

[““Νοιίγαϊοβ,᾽" βᾶγ8 ῬΟρρο, ““ οὗ αμοἢ 
“ρὲ )α Ῥοββιιηΐῦ ἀἴοογα :Ὁ᾿ἡ ὙνὨΙΟἢ 15 ΝΘΓΥ 
ἔγιιθ, απ [Π6 β6η886 οὗ {Π688 ὑνογὰβ οδἢ 
6 δχργοββθά ἴπ Εηρ] θη Ὀγ Ἰαγὶηρ᾽ ἃ 
ΒίΓΟΠΡ ΘΙΏΡ 8515 ΟἹ ἴΠ16 ΔΙΙΧΊ]Π]ΑΤΥ ΨΟΓΌ, 
ννὩϊο ἢ ΟΡ Πα51]8. ΘΧΡΓΘΒΒῸ8. νηαῦ. {Π6 
ΘΟΠ] ΠΟΙΙΟἢΒ. “ 4150 ΟΥ̓ “δνθη νου] 
ποῦ ΔἸνναυβ Θχρυθθ8. ῬΌΡΡΟ πορᾶ ποῖ 
θδῈ Ὡϑῃαπηθα αὖ ἢΪ8 τηρογίθοι Κπον]θᾶρα 
οἵ οὐχ Ἰαπρίιαρο, θαὉ Π6 5π οι] ᾿οβιταΐθ 
το τϊηῖκ τμαὐ ἢ Καοννβ Ὀοίλου πὰῃ ἀῃ 

. ἐστίν] ἐν Ἐ, Ι, 
ἡ. προλείποντες ΑΒΗ ΝΘΟΝ. ες. ».}.1. 

Ηδδοῖς. Ῥορρο. (106]1. Βεκὶς. ΟΕ. οὖ δβίθεὶ λείποντες. 

-“ ΄, ᾺἊ ’, ΒΩ “ , 

κακῷ γενέσθαι: ἣν δέ τις ἄρα καὶ βουληθῇ, κολασθήσεται 
΄σ Ψ. , ΄ Ν ᾽ ἊΝ ’ “ νν 

ΤΉ πρεπουσῃ ζημίᾳ, οἱ δὲ ἀγαθοὶ τιμήσονται τοῖς προση- 

ἐν . 
6. εαὐυτοὺυς 4. πρῶτον (.1,.0.Ρ. 

δ᾽ ἡμεῖς τὴν ἐπιχεί- 

ἘΠρΊΒμτηδη πον {πὸ ἴοτοθ οὗ ἃ Οτθεῖκς 
σΟΠἸ ποίου ὁπ Ὀ6 Ὀδδύ θχργθββθα ἴῃ 
ἘρΊ5}.] 

11. τιμήσονται] ΚΌΠΠΟΓ ἴῃ Ὠῖ5 ατθοκ 
Οὐδιηπηαγ, ὃ. 300. σοπίθηβ ὑπαῦ {18 
ξαΐαγο 18 ΠΕνΘΓ, 5 Ὑ]ΟΌ]ν Βρθακὶησ, Ρᾶ8- 
βῖνθ, θεῖ τοίδϊηβ ὑπ 6 γνὲ}}] Κῆοννη 5686 
οἵ {Π6 τηϊά]6 νου, “ ἴο σοῦ οὐ Πᾶν ἃ 
“ (Ὠηρ ἀοΠ6,᾽ 80 {Παὖ τιμήσονται 80- 
οοταϊηρ ἴο {Π18 νου] βρη] γ ““ 51Π8]]} 
“σοῦ {πϑιηβοῖνεβ Βοποιγθῆ,᾽ 80. {Ππαΐ 
{Ππ6γ6 νου] αἰνναν8 Ὁ ἃ αἸἤδσθπος δ6- 
ὕψθθη τιμήσομαι ἀμ τιμηθήσομαι. αι 
σδ ἢ ΔΠΥ͂ ΟΠ Ρουβϑιιδ 6 ὨΪτη561ῈΕ {Παΐ {Π6γ6 
18 Τθα]]ν ἃ αἸΠθσθηοθ Ἰηθπαθα το 6 θχ- 
Ῥτγθββϑὰ θθύνθοη κολασθήσεται πα τιμή- 
σονταιὶ [5 ἰῇ πού Ὠράσγοῦ {π6 {τας ἴο 
ΒΥ {παῦ {π6 τοῆθροῦνθ ἃπα ραββῖνθ 
γοῖοοΒ θοὶπρ 80 ΠΘΑΡΥ σοππροίθα, ἀπὰ 
ΒΟΠῚ6. ἰαπριαρθθ τἰϑίηρ ἴπ6 γοῆἤθοϊινθ 
ἴοτπι ΒΑΡ  }]ν ἴο ΘΧΡΓΘ85. ὑΠ6 ράββίνο, 
γ6 Δ ἢ ΠΟΥΘΙ Ὀ6 ΒΌΓργΙβοα τὸ ἤπαὰ {6 
ἀἰβειποῦοι Ὀδύννθθη. ὑπ πὶ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠ]Υ 
[ουγρούϊθη. (ἀθῃθγα]ν, ἰδ 18. ΝΟΥ ὕτιιο, 
{π6 ατθοὶς υυυὶΐουβ ΟἸβυ πρι 5 Ὀδίννθθη 
(Π6. Ῥαββῖνθ ἀπα τὶ] 16 ἴογιηβ οἵ 1Π6 
Γαΐατο, θαῦ ἴῃ ἴΠ6 Θαυ]οϑῦ βίαϊο οἵ [Π6 
Ἰαηρτπαρθ τιμήσομαι ᾿ἰϊκΘ τιμῶμαι τητιϑὺ 
μᾶνϑ ρου [ουπιθα {π6 οι ]6 ἔπποίϊο 8 οὗ 
ἃ Ραββῖνα πὰ πᾳ 616 νογΡ, ἀπ 10 οαη- 
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ΤΙ ΧΧΧΎΥΤΙΙ. Τοιαῦτα μὲν τοῖς Πελοποννησίοις οἱ ἀρ- 

χοντες παρεκελεύσαντο. ὁ δὲ Φορμίων δεδιὼς καὶ αὐτὸς τὴν 2 
΄ ΄- » 7 ΩΝ ΄ ͵ 

Οπ πὸ οἴμον εάο, τῶν στρατιωτῶν ὀρρωδίαν, καὶ αἰσθόμενος ὅτι 
ῬΠοσυτηΐοη, βθοὶπρ ἐπΠδύ χ. ληθ “-“ ΄“΄ Ν “ ᾽ Ν, 

πα λμρς ,ν ὡς, Τὸ πλῆθος τῶν νεῶν κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ξυνι- 
7, » “ ’ ᾿ 

5. τιιγοά τὲ {π0 ἐτοῦ σχάμενοι ἐφοβοῦντο, ἐβούλετο ξυγκαλέσας 
ΒΙΡΟΤΙΟΥν οὗ {Π6 6π6- ; ᾿ , ῖ Ἁ 

τΩν᾽5 πυμμθλοτϑ, θαρσῦναί τε καὶ παραίνεσιν ἐν τῷ παρόντι 
Ἑ ἐξ Χ Ν 3. τς - ", 

ποιήσασθαι. πρότερον μὲν γὰρ ἀεὶ αὐτοῖς ἔλεγε καὶ προ- 3 
’ὔ Χ ΄’ « » μὴ 3 ΄- ΄“ ἊΝ 

παρεσκεύαζε τὰς γνῶμας ὡς οὐδὲν αὐτοῖς πλῆθος νεῶν 
“ δ 5» 'ς τ » «ε ’, ΕῚ ΄- , 

τοσοῦτον, ἢν ἐπιπλέῃ, ὃ τι οὐχ ὑπομενετέον αὐτοῖς ἐστί καὶ 
“ “- » πα; , ᾽ κ Ν » ““7 

τοοὶ στρατιῶται ἐκ πολλοῦ ἐν σφίσιν αὐτοῖς τὴν ἀξίωσιν 
, 4 ΄ 3, » ω 7 

ταύτην εἰλήφεσαν, μηδένα ὄχλον ᾿Αθηναῖοι ὄντες Π͵ελοπον - 
, “ « ΄- , ᾿Ὶ Ἂς ΙΝ “ ͵ 

νησίων νεῶν ὑποχωρεῖν. τότε δὲ πρὸς τὴν παροῦσαν ὄψιν 4 
«ε ΄“ » Χ 5 ΄“- 5 »ἤ « [4 Ἶ 

ὁρῶν αὐτοὺς ἀθυμοῦντας ἐβούλετο ὑπόμνησιν ποιήσασθαι 
΄ ων ά Χ ν» 7 “Δ 

τοῦ θαρσεῖν, καὶ ξυγκαλέσας τοὺς ᾿Αθηναίους ἔλεξε τοιάδε. 
΄“ 3 ͵ὔἷ ΄- 

ι. ΙΧΧΧΙ͂Χ. “ ὍΡΩΝ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, πεφο- 
[74 4 Χ ΄- “ 5» “ ζ΄ » » ΄“- 

βημένους τὸ πλῆθος τῶν ἐναντίων ξυνεκάλεσα, οὐκ ἀξιῶν 
ΤΠΔΚΟ5 80 ΔάαΓθ98. 0 ςς κ χ 5 » , “, Ὄ Ν 

τὰ μὴ δεινὰ ἐν ὀρρωδίᾳ ἔχειν. οὗτοι γαρΞ 
ὕΠ6Π| ; πτρίηρ {Π6Πὶ ἴὸ 

Ξ : πε ᾿ ἈΠ ὧν Ξ ᾿ τ 
τον οὴι Πϑοῖτ᾽ οννηὶ 81], “6 σιρῶτον μὲν διὰ τὸ προνενικῆσθαι καὶ μηδὲ 
ἈΠ4 οπ {π6 σοηῆάθποθ π: ν Ἶ - ΔΝ 5 3 τι Ξ 

τπρρίτοᾶ Ὁ {ποῖ μα. “ αὐτοὶ οἴεσθαι ὁμοῖοι ἡμῖν εἶναι τὸ πλῆθος 

4. τὸ] οτη. δ. 5. ξυγκαλέσαι 1. οτη. ἃ, η. μὲν] οπι. σ΄. αὐτοὺς Α.Β. 
ΠσΕ Κορ. ἔλεγε] οπι. Ε᾿. παρεσκεύαζε «. 9. τοσούτων Ἀ.Β.ΒΕΚ Ρ. 
αὐτοῖς ] οἵη. 8. 12: δὴ Ὁ. 13. ὁρῶν τε αὐτοὺς 6. 14. θαῤῥεῖν. ἔλεγε 
6σ-.,.0.ς.8. 15. ὦ ἄνδρες] οἵη. σ΄. ἄνδρες οπι. «.ἔ. στρατιῶται] ἀθηναῖοι α.1. 
18. νενικῆσθαι α. 19. ἡμῖν) οπι. Κ.Θ. 

πο 6 ψοπάογοα αἱ {Πδῦ τ 5Βῃου]α οο- σ6Π6] ρθποτγο δἀποίαδι ϑίθρῃ. ᾿π Αρροπά. 
ΘΆΒΙΟΠΆΠΥ ἀο 850 δυθῇ 1ἴ δἃπούπου ἔοση. δα δουρί. 46 ΠΙα]θοῖ. ραρ. 127. ὈΚΈΕΒ. 
οχἰβίθα νΏ]Ο ἢ τνγὰβ ΘΒρΡΘΟΙΆ ΠΥ ἈΡΡΤΟΡΤΙΊ- 10. τὸ πλῆθος τῶν νεῶν---παρεσκευά- 
αἰδα ἴο {Π6 ραββίνβ νοϊςθ. 68 6], φύᾳ. σαντο] ““ Ῥγονὶ 466 {Π6]Γ ΒΌΡΘΓΙΙΟΥ πιιπη- 
4. α. “ΘΓ οὗ 581ρ8, δἀπα 14 πού Ῥτον!β ἃ 

11. μηδένα ὄχλον --ῥποχωρεῖν  ΤῊ1Β 15 ““ ἢἤδοῦ {πα 5πΠο]α θ6 οα. 6118] [θυ πη8 
σΟΠΒΙΓΠΟΙΟΠ δι 64 το {Π6 56η868 Ταῦ} ““] τι5. ΓΏΘ 5688 15 {Π6 ΒΆ1η6. ἃ8 
{πᾶπ ἴΠ6 νογάβ. “ΤῸ ψιπατανν οὐ. 1 ἴξ μαᾶ Ὀθθὴ νυἹἱζΐθη πλήθει προεχού- 
“ τρίτο Ῥεϊπρ δααϊναϊθηΐ ἴο “ ἀνοϊά- σας τὰς ναῦς καὶ οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου παρε- 
““ Ἰηρ' ΟΥἩ Βῃ πη ἰηρ,᾿ ἹΠπογαΙ685 υυϊθβ σκευάσαντο. ΓΠ6 ΔΓΙΟ]8 18 ἴο Ὀ6 δχ- 
ὑποχωρεῖν ὄχλον. [Ι͂Ὼ [Π6 ΒΆΤΩΘ ἹΥΑΥ͂ γὙὲ Ρῥγοββθα ἴῃ Επρ] 5 ὈΥ {ΠπΠ6 Ροββθββῖνθ 
πα ὑπεξελθόντες τούτους, 11]. 24, 2. Ῥτοποῖιη, “ὉΠΟΙΓ ΒΌΡΘΓΙΟΥ Πυπηθ οι, 
ϑ'866. ΡΟρρο, Ῥγοϊθσοιηθῃᾶ, ἱ. Ρ. 132. 1. 6. “1Π6 Βαρθυϊοῦ ΠΠῚ 6 Γ ὑνῃ]Οἢ τ 

τό. οὐκ ἀξιῶν] ΜΙ. αἴθ ἀ6 πος 1ἴο- ““ 866 {Πα {Ππ6γ πᾶν Ὀγον:αθα. 
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΄- ΄“ ἐν » 5» ᾿ς ν ΄σ ν ’ 

ἔπ] παν] ΒΕ ΡΟΓἸΟΥ ἐν, “ τῶν νεῶν καὶ οὐκ ἀπὸ τοὺ ἰσου παρεσκευα- 

ὙΠΟΝ ΠῚ ἀδαπῦ {Π6 ὡς 

ΘΏΘΙΩΥ ἴῃ Ββρὶΐθ οἵ 

{ΠΟΙΏΒΘΙν 68, 
«ς ΄ « 

ερχονται, ὡς 

Ἷ - ’΄ , 

σαντο ἔπειτα ᾧ μάλιστα πιστεύοντες προσ- 
“ , » ΄ 

προσῆκον σφίσιν ἀνδρείοις 
ςς 53 ᾽ » ΕΒ “ ἊΝ Ν Ἂ 5 “-“ “-“ 

εἶναι, οὐ δὶ ἄλλο τι θαρσοῦσιν ἢ διὰ τὴν ἐν τῷ πεζῷ 

35 

53 ὔ , 

τεροι εἶναι θρασύτεροί ἐσμεν. 

΄“ ΄ ’ Ν 5 ἐφ ᾿ς, ] 5 “ ,ὔ « ΄σ 

Τῳ ναυτικῷ ποιησειν ΤῸ αὐτο. Το ὃ εκ τοὺυ δικαίου μιν 

΄σ “ ΄ 3, Ν “ Ά 3 “4 5 Ν 

μᾶλλον νυν περίεσται:, εἰπὲερ Και τοῦτοις ἐν ἐκείνῳ. εσει 

» , »ῸΝ ᾿ “ ἈΠΕ ΥΣ , 5 ΄ 

εὐψυχίᾳ γε οὐδὲν προφέρουσι, τῷ δὲ ἑκατεροί τι ἐμπειρο- 
“4 ͵7ὔ « , 

Λακεδαιμονιοί τε ἡγούμενοι 
“ ΄ οὶ Χ ,ὕ ΄ ΕΣ ΄ 

των ξυμμάχων δια τὴν σφετέραν δόξαν ακοντας προσα- 
Ν “. ᾽ν » Ν ΄, » Ν » ὕ 

γουσι τους πολλους ἕο ἸῸΝ» κίνδυνον, εσέει οὐκ αν ΠΟΤΕ 

ἐπεχείρησαν ἡσσηθέντες παρὰ πολὺ αὖθις ναυμαχεῖν. μὴ 
ΧΝ » “-“ - ΄ 7 Ν Δ Ἔ - " ΄ ΄ 

6“ δὴ αὐτῶν τὴν τόλμαν δείσητε. πολὺ δε ὑμεῖς ἐκείνοις πλέω 
ςς ΄ ’ὔ -: ͵ ΄ Ν ͵ὕ 

φοβον παρέχετε Και πιστοτέρον Κατα Τε ΤΟ τρονενικΚΉκΚεναι 

το καὶ οἵα. [5 0.-ς 
8, τι] οἵω. ΑΒΗ ΝΥ. 
τν- 

5. τὰ πλέω (Ὁ. 
εἶναι ἐμπειρότεροι (.α.1,.0.6. 

το. τῶν] αὐτῶν Μ. εἴ, οἸη580 ξυμμάχων, (.6.1.6. 

οἴονται] οἷόν τε Α.Β.5.ἢ. 
9. θαρσύτεροι 

προάγουσι ἵΚ.ο. 
12. ἐπεχείρησαν Α.ΒΙΈΒΗ ΚΟΝΟΥ.ο.ἢ, αατὰ ϑίοθεοο. Ηδδοῖς. Ρορρο. (ο6]]εσ. 
Βεκκ. (Ὁ. εὖ νυ]ρο ἐνεχείρησαν. 
οἴῃ. (.1.6.ἢ.ρ. φόβον πλέω 1,.0.Ρ. 

4. οὐ δ ἄλλο τι θαρσοῦσιν---τὸ αὐτό] 
'ΤῊϊΒ. ρᾶββαρθ 4150 δῇ 8. ἂἃπ Ἰπβίδηοθ 
οὗ ἃ οσοπίμπβιοη Ὀθίννθθη ᾧνο αἰεγοπί 
τη06465 οὗ ΘΧρυβββίοη ; [ῸΓ [Πη6 νϑιῦ οἴ- 
ονται 15 ποῦ ἴο θ6 οοαρ]οα ν ἢ θαρσοῦ- 
σιν, Ὀὰΐξ ψ] κατορθοῦντες, ἃ8 ᾿ῷ 15. ἃ 
Ρατέ οὗ {Π6 γσθᾶβοῃ ΨΥ [Π6 Τ ἀοράφοηο- 
ὨΐΔη5 ἴθ]: σοηῇάθηοθ. ὅ0 ἴῃ 1]. 26, 2. 
[Π6. Ῥδυίοῖρ]6 πὰ {Πη6 νϑὺ ἅτ πηϊθά 
ἴῃ {Π6 Β8Π16 βθηΐθῃςθ, ὡς ἐξετείχισε, καὶ 

καταλιπών. "πον Ἰ4685 τηϊρῃῦ ἢᾶνθ 
υυυϊτθη οἰΠογ, ἢ ὅτι κατορθοῦντες καὶ 
οἴονται, ΟΥ ἢ κατορθοῦντες καὶ οἰόμενοι" 
θὰαῦ 6 μαὰβ Ὀ]θπαάθα τηΠ6 ὕννο δχργθβ- 
5Β]0η8, Πα τυυϊτῖθη κατορθοῦντες καὶ οἵ- 
ονται. ᾿ΓἼ6. σοηβίγποιθοη οἵ {Π86 ἀαἴϊνο 
σφίσι 15 ἀοι θέα]. (ἀΌ]]ΟΙ τηδ]κ68 1Ὁ 46- 
Ρϑηά οἢ ποιήσειν, [πΠ6 5] 6οῦ οὗ νυ Β] ἢ 
ἢὨθ Τρ Εν βαν8 ἴῃ ἢ15 βθοοπα θα! ῇοη 15 
ἰο 6 Ἰοοκϑα ἴον ἴῃ [Π6 ννοτβ ᾧ μάλιστα 
πιστεύοντες προσέρχονται, {ἰγαΐ 15, “ΤΠ 6 Υ 
“ (Ἰηκ {Παΐ {Π6ὶγ Ὀοαβίθα σοῦγαρο ν}}}} 
“Ε ΘΏΒΌΓΘ {Ποτὴ {Π6 ΒΆΠῚ6 ΒΟ6688 Ὀγ 568.᾽ἢ 
Ι͂ῃ 1Π6 ποχί οἴαιιβ (ἀΌ]]ῸΓ ΒΘΘ 8 ἴο Ὁ6 
τῖρσηῦ ἴῃ τοίουσϊηρ [16 τνοσὰβ τὸ δ᾽ ἡμῖν 

18. δὴ] δ Ὁ. τόλμην 1. πλέον Ο. 

περιέσται ἴο πιστεύοντες προσέρχονται, 
ἦν Πᾶνθ ΟΝ ἃ Ὀεοίζο τὶρὴΐ το Ὀ68 
““ ρρηβαεηΐ οὗ ν]οΐουν {Ππᾶπ {πον Πᾶνθ, 
ΚΟΥ οοηἤάθηοθ ἰ8 θα [Π6 στϑϑαϊέ οὗ 
“ς ΒΙΡΘΓΙΟΥ ΘΧΡΟΓΊΘΠΟΘ.᾽ ἢ 

9. Λακεδαιμόνιοί τε κ. τ. Χ.7 'ΤῊΘ 56η88 
Δ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ ΔΙῸ 88 [Ο]]ΟῖνΒ : “Απα 
“80. [7 ἔγοιὴ {Π6ὶΓ οουγασο δηα Βρὶτὴῦ 
“ς ΒρΙηρ σγραίθυ {Π8Π ΟἾΓΒ, ἴΠ6 τηοϑβὲ 
““ Ῥατί οὗ {Πϑτὴ ἅτ θαΐ ἀτασροα ἴο Ὀαΐ- 
“116 ἴο τηδὶ πίδιη [Π6 ρήοτυ οἵ [αορτ- 
““ χηῃρῇ, δηα αν πὸ αἰγθοΐῖ Ἰηΐογοβί οὗ 
“ς [Π6 11 Οὐ ἴῃ {Π6 ΠΌΔΓΙΤΕΙ : 80 {Παΐ γοιῖι 
“ Ῥῃοια ποῖ θ6 αἰγαϊα οὐ {ποὶν αἰβρὶαν- 
ἐς Ἰῃρ᾽ ΔΠΥ͂ ΘΧΙΓΔΟΤΟΙΠΑΤΎ ν]ΟΙΓ." ΕῸΓ 
{Π|6 Βθῃθηθηΐ σοι ραγα βοῦν ]α8. ἄρα- 
τηθιη. 812. ϑοιῃϊι. 

θράσος ἀκούσιον 
5 , , , 

ἀνδράσι θνήσκουσι κομίζων. 

Απᾶᾷ Μαγίομ, (ἰαἀπίο Υ. 
Τοῦ ποῦ 65 ἢρῃΐ [ῸΥ ἔλΠ16 : 

Τιοῦ ναββ88]5 [Ὁ]]ονν νμογθ {Π6γ θα : 
Ἕ ἰ Ἕ 

Βυΐ ννανἦ5 (Π6 θογάο ο 5 ρΆϊηΘ. 

5» , Ν , “ Ν 3) 7 [χὰ 

ἐμπειρίαν τὰ πλείω κατορθοῦντες, και οιονται σφισι Και ἐν 8 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β. 1]. 89. ὁ1ὃ 

ΟΕ ΟΕ! ΟΟΕΙΝΤΗ. Α. Ὁ. 499. ΟἸντΡ. 87. 4. 

{ς Δ 3 Ὁ ε -“ Ν ΄, ΚΖ δ΄ “ Ν 

καὶ ὅτι οὐκ ἂν ἡγοῦνται μὴ μέλλοντας τι ἄξιον του παρα 
Χ ΄ « ΄- 

“ πολυ πράζειν ἀνθίστασθαι ἡμᾶς. 
5 , Ν ᾽ν ΄ 

ἀντίπάλοι μὲν γαρ οἱ 
«ςς ’, “ ΕΣ “Ὁ Ζ ἊΝ ’, ὃ Ἂ “ 

πλείους, ὥσπερ οὗτοι, τῇ δυνάμει τὸ πλέον πίσυνοι ἢ τῇ 
«ςς ,ὔ » ΄: Ἔ ε δ᾽ Ξ ἌΛΥΣ «ε ὃ ’ αὖ “ 

γνωμῇῃ ἐπέρχονται οι εκ στο ῳ υπτοοεέστέρων, καὶ αμὰ 

( » ΕΣ ΄ ,ὔ “ " Χ ,ὔ ΒΩ 

οὐκ ἀναγκαζόμενοι, μέγα τι τῆς διανοίας τὸ βέβαιον ἔχοντες 

(ς ἀντιτολμῶσιν. 

1. ἡγῶνται δ΄. 
Βεκκ. ὑμᾶς. 3. τῇ δυνάμει οὗτοι α. 

Ν.Ν.».α.ρ.1. Ξ 5. μέγα τι] μέγιστα ().6. 

1. οὐκ ἂν ἡγοῦνται --- ἀνθίστασθαι 
ἡμᾶς} ΤῊΘ οτάογ 18, καὶ ὅτι ἡγοῦνται οὐκ 
ἂν ἀνθίστασθαι ἡμᾶς. Οὐοτηραάτα {Π]. 42, 
2. οὐκ ἂν ἡγεῖται---δύνασθαι, ἀτιὰ Χοηο- 
Ῥβοπ, Μαρίβι. Εχυϊ;. 1. ττ. οὕτως ἂν 
δοκεῖ τις καθιστάναι, 1. 6. δοκεῖ οὕτως ἂν 
καθιστάναι. Ῥ]αίο, ῬΠεράτι, Ρ. 268. τί 
ἂν οἴει ἀκούσαντας εἰπεῖν. Ῥ]αΐο, ΓΠ6ε- 
ἰείπι5, Ρ. 52. ἐγὼ μὲν οὔτ᾽ ἂν φόμην γενέ- 
σθαι. Α' τποῖθ το] ΓΚΑὈ]8 ἸΠν ΘΥΒΊ θη οὗ 
{Π6 ογᾶϑυ οὗ [Π6 τνογαβ 15 ἴο 6 πιϑῦ ἢ 
ἴπ {Π6 Ἔχρσθβϑίοῃ, οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι, 
Επτρια. Μεάθα, 911. ΑἸςαβίβ, 48. δηα 
οὐκ ἂν οἶδα εἰ δυναίμην, Ῥ]αῖο, “τη 68, 
Ρ. 26. ψῇεγα {π6 ογάβι ἴβ, οὐκ οἶδα εἰ 
πείσαιμι ἂν,----οἰ δυναίμην ἄν. (ΟΠ ρΡδΓα 

ΘΟΠ ΠΟΙ 6Υ 5. ποίθ οὴ ΧθπΟρΡῃ. ΑΠδθδ5. 
Ι. 5, 9. “Τμ ροβίοπ οἵ ἂν ψ] ἢ 
““ ψοΙῸ5 οὗ {π]ηκίηρ,, ΓΟ] οννθα ὈΥ πῃ 1η- 
«ς βηϊῆνο τηοοᾶ [0 ψΠΙΟΏ ἴΐ τοίευβ, 15 
ἐς ΨΘΥΥ͂ ΘΟΙΏΙΠΟΙ ἴῃ Αἰο ατρεκ : δπα 
““ Τῆανγεβ Δρυμἀδην 5πονν8 10 [ΠΌΤ 
““Χομορβοη." ἀτβεκ Τταρὶο ᾿ΓΠθαΐγα, 
Ῥ. 33]. Τμδΐ 15 ἴο 5880, πα΄ {π6 ψογὰ 
ὙΠΟ 5Πθνν8 ὑπαὶ {Π6 βαθ]εος οὗ {Π8 
Βθῃίθποθ ἰβ ΟΠ ηρθηῦ ΟΥ̓ ΘΟΠΑΠΙΟΠΔΙ, 
15 ῬΙαοθα ἃ8. ἔογνναγα ἃ8. ῬΟββ:0]6, ἴο 
σααίΐίοπ ἴπ86 τραᾶθυ, {πᾶὶ π6 τηᾶὺ ποΐ 
ΘΡΘΠ [ῸΓ δὴ ᾿ηβίαῃί πηϊβίακα ἃ ς0η- 
αἰομαὶ πα αιλ]ῆθα Δββθυ 0 [ῸΣ ἃ 
αἰτθοῦ δπα ροβινθα οὔθ. Τ6 βδ1η6 
ῬΌΓΡΟΒΘ 18 δηβννεσθα Ὀγ {π6 (ἀδσιπδῃ 
Ἰταϊοτη οὗ βϑραγαίϊησ [Π6 δυχΊ ΠατῪ ν ΓῸ 
ἔγοτη {Π6 ῬΥΙΠΟΙΡαΙ νεγῦ ἴῃ Ἰοπρ 86 η- 
ἴβποθβ, πα ραϊζπρ [Π6 ἔουτηου αἵ 1Π6 
ΜΟΙ Ὀαριηηϊηρ οὗ {Π6 βθπίθποθ, ὑν}1]6 
{16 Ἰαΐίου 15 ροβίροῃμθα ἴο {ΠπΠ6 υϑυῪ 6πα 
οἵ τὸ. [ἴῃ {Π6 νψογαβ ἄξιον τοῦ παρὰ πολὺ 
{Ποῖ 18 νΘῪ ρστραῦ ΑἸΒΠοα]γ. (ἀΌ]]6Γ 
Γορθαΐβ προνενικηκέναι, ““ΜΟΤΙΠΥ οἵ {Π6 
“ς βΙ 0.8] νἹοΐογυ γοιῖι Πᾶνα Ἰαΐϑ]ν σαὶπηθα ;᾽ 

2. ἡμᾶς Ρ]ετίατι οπηη68. Ηδ80Κ. Ρορρο. (ε]]. 

ἃ , - ΄- » ΨΨΙ: ’ὔ 

ἃ λογιζόμενοι οὗτοι τῷ οὐκ εἰκότι πλέον 8 

να]ρο, οἱ 
4. πολλῷ] πολλῶν Ο.Εα.Η.1.Κ Μ. 
τῆς) ΟΠ. Κ΄. 6. οὐκ] γε ἴ. 

Δ Πα σοτηράγοβ Υ ΠῚ. 41, 1. ἀφεὶς τὸ ἐς τὴν 
Χίον, 1. 6. τὸ πλεῖν ἐς τὴν Χίον. ῬΟΡΡΟ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ {παῦ {πΠ6 ἔστιθ τθδαϊηρ᾽ τηδΥ Ὀ8 
ἄξιόν του, σοτηρατιηρ Κ 11]. τού, 2. ἀπηλ- 
λάγησαν τοῦ---τοὺς πολεμίους ἔτι ἀξίους 
του νομίζειν, 80 {πᾶὶ {π6 5θη86 ψου]Ἱᾶ 
Ῥε, ““αοἴῃρ ἴῃ ρφροοα βθαγπαβί ἴο 40 
““ βοιηθίηρσ αἸβΕηστηβηθα." Αποίπου 
Ἰηἰοσργοίδίοη νου] ἴα τοῦ παρὰ πολὺ 
5 1 1ἴ γγϑσθ ἃ βιιθβίδηϊζινθ, {κ τῷ παρ᾽ 
ἐλπίδα, Ι΄. 62, 2. τὸ παραυτίκα, ἸΝ΄. 121, 
2. ὩΠα ΤΟΠΠΘΥ ἄξιον τοῦ παρὰ πολὺ, 
““ Βοιπηθίπρ ΤΠΤΟΠΡὮΪΥ ρστοαῦ: βοῖηθ- 
“ (Ὠϊηρ Θαπιν]θπῦ ἴο {παῤ νν ἸῸΝ 15 ΝΟΥ 
““ ρτραΐ ΔΠ4 5Ι01}8].᾽ ΟὈτηρατα Ηεγοαοί. 
1. 322,1. ἰδιωτέων ἀνδρῶν ἀξίους, “ΟΠ ἃ 
“ Ἴδ6ν 8] νι, ἃ5 σοοα 88, ργϊναΐθ τῃθῃ.᾽ἢ 
(Ο]16ν᾽ 5 Ἰπίθυρυ θη βθθῖηβ σοπῆστηθα 
Ὀγ {Π6 ΘΧργβββίοη Ϊ. 209, 3. ἐνίκησαν οἵ 
Κερκυραῖοι παρὰ πολύ. 

2. ἀντίπαλοι μὲν γὰρ οἱ πλείους κ.τ.λ.] 
ΤῊ ροβιίοη οἵ {Π6 ῥῬδγῦ!ο1]6 μὲν 566ΠῚ5 
ἴο ἀδίθυτηϊηθ {Π6 β6η86 οἵ {Π18 ραββαββ 
ἴο θ6 50 ἢ ἃ5 Ηδδοκ δηα (ἀὍ]]οΥ θχρ]δὶῃ 
1 ἰο θ6. ““ΕῸΓ ψθῃ αι τ]ν τηδίοπϑα 
“ΚΠ {ΠΕ6ῚΓ ΘΠΘΙΏΥ, τηοϑύ τη6Π, ᾿ἰκθ 
“(Π6 1 ΔοΘἀδθ ΠΟΙ. Π8. ΠΟΥ, 90 ἰηΐο 
“ς ΔΟΙΊΟΗ ΤΟΙ γΙηρ ΟΝ {Π6ῚΓ ῬὨΥ 5108] το- 
ἐς ΒΟΙΓΟΘΒ ΤΑΙΠΘΓ {Π8Πη ΟἹ {611 τηογαὶ : 
“θὰ {Ποὺ ΨῈῸ τ] σΎΘΑΙΥ ἸΠΓΘΓΙΟΥ 
“ ἔόγοθβ, γοῦ ψποιζ σοι ρυ] 5101, τηθοΐ 
“ΠῚ Θπθιην, ἔμ6886 πηιιϑῦ ἤᾶνα ἃ 50Γ8 
““ ῬΙβᾶρθο οἵ νἹοΐοσν ἴῃ ὉΠ 611 Οὐ ΒΡ ΤἸΐ8, 
“10. Ῥγοιηρῦ ὑμθῖὰ ἴο Θποοιαπίου ἴΠ6 
ἐς ΘΔΔΏΡΘΙ. Ὁ 

6. τῷ οὐκ εἰκότι---παρασκευῇ) Ὅοπη- 
Ρᾶτο ]. 44, 8. τῷ ἀδοκήτῳ μᾶλλον ἂν 
καταπλαγεῖεν ἢ τῇ ἀπὸ τοῦ ἀληθοῦς δυνά- 
μει. Τῷ οὐκ εἰκότι 158 ΠΘΑΤῚΥ [Π6 ΒΆΤΩΘ 
{Πϊπηρ ἃ5 τῷ ἀδοκήτῳ. “ΠΟΥ [θαυ τι8 
“ἐ χῃοχα Ὀθοδιιβ6 Ῥ)16 ἃτ6 ἀοὶπρ νν μδῦ {ΠΟΥ 
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αΥΠῈ ΟἿ ΟΟΕΙΝΤΗ. 

δὲ ἃ 
Μ 

εστι 

μεν. 
» λ ΕῚ Ψ » » ’ 

οὐδὲ ἐσπλεύσομαι ἐς αὐτόν. 
΄“ ᾿, » , 

ναὺς ἀνεπιστήμονας ολίιγαις 

, ’ὔ » 

πιεζόμενος" διέκπλοι τε οὐκ 

2. καὶ] οτη. ἴ,. ἐλαττόνων ἴ,.0."Ῥ. 

6. ἐμπείροις Α.Β.Ε ΕΗ ΚΟΝΟΝ.ο ἢρ.}.1. Ηδᾶοκ. Ρορρο. (611. ΒΕΚΚ. 
8. ἐς] ὡς σ΄. 

9. πολεμίων ἐναντίον ἐκ Ϊ,. 
Ε, ΟΟ. οἵ νυ]ρὸ ἐμπείρως. 
πρόοψιν ΒεΕΚΚ. ΐ 

“ρου ποῦ βαρροβθ {παῦ ψγχὸ 8ποι]α 
““Ἤδνα ἄοπθρ, {Πδη 1 οὐσ ἴογοθ μα Ὀθθη 
“1ῃ. ᾿πβύ ρῥγορογίίοη ἴο {ποῖτβ. Ηθ 
{1Π6η «δα, “Απὰ [ἃ [το ΠΙΓΊΌΘΥΒ 
κε Αννα 8. ΘΗΒΕΓΙ Πρ ὙἹΟΙΟΥΥ͂, ΠΠΔΠΥ͂ ἈΓΠΏ1ΘΒ 
“ἢανθ θθθη Ὄνου γον ΘΓ6 ΠΟ ὈΥ͂ ἃΠ 
“ς ἸΗΓΘΤΊΟΥ [ὉΓΟΘ, ΒΟΠΊΘΕη68. ἔτοπὶ νναηΐ 
““ οὗ 5Κ11, ἀπ Βοπηθίϊηθ8. τΌπιὶ νναηΐ οἵ 
““ Παγίηρ; ὕννο ὄοᾶιιβθ8 οἵ ἀθίθαῦ ψι ἢ 
“ νΒΙΟἢ. σΟΥΓΔΙΗΪΥ τ Οἢ {Π18 ῥγεβθηΐ 
““ ΟΟΟΆΒΙΟη ἢᾶνθ ΠῸ ΘΟΠΟΘΙΉ :᾿Ὁ" 1η- 
ΒΙΠ ΠΑ ΠΠρ' {Ππαὶ [Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠθϑδηβ Πᾶν 
Βοιηον Παΐ [0 ἄο νι ὑΠοπη Ῥοίἢ. 

4. ἑκὼν εἶναι] “11 σαη ΠΕΙΡ ἴδ ; 88 
“ΔΥ 885 ΤῊΥ ποι παῦοη 15. σοποουπηθα. 
(ΟΠηραγΘ τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶναι, ΤΝ]. 28,1. τὸ 
ἐπ᾽ ἐκείνους εἶναι, 111. 48, 5. τὸ κατὰ 
τοῦτον εἶναι, ΧΕΠΟρΡἢ. ΑΠΔ0. 1. 6, 9- τὸ 
νῦν εἶναι, ΠῚ: 29 37. τό γ᾽ ἐπὶ τοῦτον 

εἶναι μέρος, Ῥίοηγϑ8. Η8]. Απί. Βοπι. 
ἯΙ]. 45: Το [Πι686 ΤΠΔΥ ΡΟΥΠΡ8. Ὀ6 
Δα α 66, τὴν πρώτην εἶναι, Ηοτγοαοί. ἸΣΠΒΣ 
6. [π 811 ἔπ688 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ {Π6 εἶναι 1Β [ᾺΓ 
ἔγοπὰ Ὀθὶπρ ππηηθαηϊηρ, Ὀὰὺ οῖνθδ ΓΘ ὴ 
1Π6 56η86 οὗ {Π6 Τ᾿ ρΊ]5}), ““ ἃ5 ἴᾺὙ ἃ5 ΤὴΥ͂ 
“ΠΟΙ ΠΔΙΠΟΩ 18 ΘΟΠΟοΥΠπρα ; ἂϑ [ὯΓ ἃ8 
““ ΠΘΥ ὉΠΘΙηΒΟΙν 68 γν τ σΟποογπο,᾽ το. 
ἱἙκὼν εἶναι ἴΠ6η, ἃ5. Ηριτηᾶηη τἸρΉΓΥ 
ΟΌβοσνοβ, (ΑΡρθμαἶχ ἴο ΝΊρον, ΠΠ1.. 1)6 
ῬΙΘοΠαβιη0) ἰἰὰ8 ἃ αἰ θυθηῦ τηθδη]ηρ' 
ἔγοιη ἑκὼν, Ἀπ 18. πι8θ ρθηογαν ἴῃ 
ποραΐϊνα βθηΐθηοθϑ, νΠΘΓΘ {Π6 ΒρΘΆΪΚΟΥ 
5068 10 ΠΙΆ] ΠΥ 8. ἀθηϊα] οὐ τοία88], 

’ « -“ “Δ “-“ Ν ’ “-“ 

πεφοβηνται ἡμᾶς ἢ τῇ κατὰ λόγον παρασκευῇ. 

’ὔ . 7 8 ᾽ὔ 

πλεούσαις ἡ στενοχωρία οὐ ξυμφέρει. 
,ὔ Ἂ « ΑΥ̓ » » δὴ Ν » Ἀ ͵ὔ 

πλεύσειέ τις ὡς χρὴ ἐς ἐμβολὴν μὴ ἔχων τὴν πρόσοψιν 
΄“ “- » ΕΝ ΄ » 

τῶν πολεμίων ἐκ πολλοῦ, οὔτε ἂν ἀποχωρήσειεν ἐν δέοντι 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

Α. 6. 429. ΟἸνταΡ. 87. 4. 

πολλὰ δὲ 
Ν , 57 ΕΣ « ᾽ » ͵ ΄-“ ΕῚ 7 

και ΤΙΣ ττευα ἤδη ἔπεσεν ὑπ ἐλασσόνων τῇ ἜΠΗ τ 

ἃ καὶ τῇ ἀτολμίᾳ" ὧν οὐδετέρου ἡμεῖς νῦν Μετεχῦ- 

τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι ποιήσομαι, 
« “- Ἂ σ ΧΝ Χ 

ορῶ γὰρ οτι πρὸς πολλὰς 5 
» ΄, 7 

ναυσὶν εμτειροις καὶ ἄμεινον 

Ὑ ΧΝ Ἃ ᾽ 

ΟὐΤΕέ γὰρ ἂν επι- 

ΟΕ 5ῸΧ ᾽ Ἂς [χ 

εἰσὶν οὐδὲ ἀναστροφαὶ, ἅπερ το 

ἐσπλεύσομεν ἃ.1. 
ἀπείροις 

πρόσοψιν σοαἸς68. 

5. πλεύσομαι (.1.Ὁ. 

ἐκβολὴν α. 

Ὀγ βαγίηρ {Παΐ 16 1 πού 4ο ἴξ 1 Πθ 
οαη ΠΕΡ 1, ἑκὼν εἶναι, θὰ {Πα| ΨΘΙΥ͂ 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ ἢδ τπδὺ ποῦ θ6 8016 ἴο Πε6Ὶρ 1ΐ. 
ἴῃ [ῃ6 δχργοββϑίοη ἑκὼν ἀδικεῖ, ν᾿ ῖ ἢ 
ΟΟΟΘῸΥΒ 50 Οἰΐθη ἴῃ ΑὙἸβίοί]θ, Οὐ ἴῃ [ἢ 8 
ΘΧΟΙατηδ οι οἵ Ῥτγοιπμθίπεοιβ, ἑκὼν, ἑκὼν 
ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι, 206, ἴο Ῥα 
ἑκὼν εἶναι Ἰηδίθαα οὗ {Π6 5]τ1}018 ἑκὼν 
νοῦ σοἤδησο {Π6 ραββαρθβ ἰηΐο ΠΟΗ- 
ΒΘΏ86, 8ΔΠ ᾿ηϑίδῃμοα οἵ {ῃ6 ἱπἤηϊῖνθ 
τηο0α] πϑ6α ν]ἢ ἃ δα]δθοῖῖνθ 80 ἃ8 ἴὸ 
[ΟΓΠῚ ΟΠ6 ἴθυτη, ἃπα Ὠανὶηρ πο] ηρ᾽ ἴο 
ἋὯΟ 45 ἴο ᾿ΐ5. ρονθυῃμηθηΐῦ ἢ {Π6 τοϑί 
οἵ {πΠ6 βϑηΐθποθ, σοι 'π [6 σΟΠΠΠΟΠ 
ἘΠΡΊΙΒἢ. ΡὮγαβθ, “ΤῸ 6 βιτθ." “ὙΥἴοὰ 
““ ρᾳηποῖ, 0 Ὀ6 8116, τηθᾶη ἴο (ὁ 80 
““ ηᾷ 50. 

το. ἀναστροφαὶ]) "ΓΒ. τνογ ΒΘ ΠῚ5 ἴο 
ΘΟΙΠΡΓ θη [Π6 ἔννο τπὰποθιντ88. νυ ΠΙΟἢ 
ΔΥ6 ΟΔ]164 ἴῃ Δ ποίου ρ]αςο, (11, 46, 4, 
5.) περίπλους ἀῃα ἀνάκρουσις. (ΟΠΙΡΆΓΘ 
αἰβὸ ΝΠ]. γο, 4. τὰς ἀνακρούσεις καὶ διέκ- 
πλους. 1 ἃ 8810 παᾶ οπαγρϑα 105. δη- 
ἱαροπϊδβὺ Ἰπο ἴδοι Π]ν νυ 118. Ῥθαὶς, 105 
ΟἸ͵θοῦ νγὰβ ἴ0 ΤΘίτΘ ἃ8. ΟΌΪΟΚΙΥ ἃ5 
ῬΌΒΞΒΙΌ]6, ἴῃ ΟΥ̓ΘΣ ἴο σα]η ΒΡρᾶθ 6. ΘΠΟΙρΡΊ] 
ἴο σῖνθ {Π6 ῬΓΌΡΘΙ ἱπηρθίτβ ἴο ἃ βθοοπὰ 
ΟΠατρο ; 8η4 {Π|18 ννὰβ ρΌ που θῇ δοίθα 
Ὀγ Ῥαοκίηρ νναΐθυ, {παΐ᾿ 6Π6 βίθγη οἵ {Π6 
ν6886], 18 “ ΔοίδῃοοΙοβ8 Ρατί, τηϊρὶις ποὶ 
θ6 Ρτοβοηϊοα ἴ0 {Π6 ϑπθηγ. "118 ννὰβ 
ΡΙΟΡΟΥΥ ἀνάκρουσις, ἀμ νγὰ5. ῬγΓΔΟΙ Βα 
θη ὑΠ6 οπραροπηθηῦ ἴοΟ]ς Ρ]ᾶοθ ἴῃ ἃ 
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1 

ΞΡΡΒΆΦΗΣ ΒΒ 11: 80. ΟΙ7 

αὐ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. Α. 6. 439. ΟἸνΡ. 87. 4. 

« ΄ 3) κι ΕΣ » ν 3 » » ’ “Δ "7 

νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν εἐργα ἐστὶν, αλλ αναγκὴ ἂν εἰὴ 
ςς Χ , ,ὔ , Ν » ΄ ΄ 

τὴν ναυμαχιαν πεζομαχίαν καθίστασθαι, καὶ ἐν τουτῷ αι 
ἷς “ ΄ ἢ) ΄ Ν 53 » 

“ς πλείους νῆες κρείσσους γίγνονται. τούτων μὲν οὖν ἐγὼ 
ἐξ Ὁ Ν Ἂ Ν ΄ « ΄σ Ν " 

ἔξω τὴν πρόνοιαν κατὰ τὸ δυνατὸν᾽ ὑμεῖς δὲ εὔτακτοι 
ςς ἣ “-“ Ἂς ἢ ΄ ΄ » ς 

παρὰ ταῖς ναυσὶ μένοντες τα τε παραγγελλόμενα ὀξέως 

“ δέχεσθε, ἄλλως τε καὶ δι᾽ ὀλίγου τῆς ἐφορμήσεως οὔσης, 
ςς Ν » ω "γ΄ “ οΥ Χ Ν ͵ « ΄σ 

και εν Τῳ εργῳ κοσμον Και σιγὴν πέρι πλείστου ἡγεῖσθε, 

Ἀν, Ν 

ἐς Ὅν ες ΤῈ Τὰ 
ἈΝ ΄σ ΄ ,ὔ ἣν 7 

πολλὰ τῶν πολεμικῶν ξυμφέρει καὶ ναυμαχίᾳ 
δ 3 “ ΕἸ ὧν τ ὰ 5 ᾿, ΄“ 

οὐχ ἥκιστα, ἀμύνασθε δὲ τούσδε ἀξίως τῶν προειργα- 
(ςς ͵7ὔ « ἣΝ 5 ἣν Ὡς ΓᾺ ΄σ Ων ΄ 

σμένων. ὁὃὁ δὲ ἀγὼν μέγας ὑμῖν, ἢ καταλῦσαι 1]ελοπον- 
ς ΄ Χ » , - ΄“ ἃ Ε , ΄- 

ὁ νησίων τὴν ἐλπίδα τοῦ ναυτικοῦ, ἢ ἐγγυτέρω καταστῆσαι 
" ᾿ ἂς “ ω ΄΄ » 

“ ᾿Αθηναίοις τὸν φόβον περὶ τῆς θαλάσσης. ἀναμιμνήσκω 

ἡσση- 
,ὔ Ν 5 “ » Ε ,ὔ ΄ ΄ ἣν Ἂ 

μένων δὲ ἀνδρῶν οὐκ ἐθέλουσιν αἱ γνῶμαι πρὸς τοὺς 

«ςς δ᾽ 3 « ΄σ “ ’, Ε] ΄σ ᾿Ν , 

αὖ ὑμᾶς ὁτι νενικήκατε αὑτῶν τοὺς πολλους. 

{ς 

ςς » Χ ΄ « ΄ 53 ΕΣ 

αὐτοὺς κινδύνους ὁμοῖαι εἰναι. 

4. γίγνονται κρείσσους Ὁ. οὖν ἐγὼ] οπῃ. Κ. 4. ἄτακτοι 1. 5. παρά τε 
ταῖς ὰ. παρὰ ταῖς τε Α.Β.Β.Β.Η. ΒΕΚΚ. 6α. 1832. παρὰ ταῖς ν. (.α. περὶ ταῖς ο.. 
τὰ, ΟΥΪΒΒΟ τε, 6. 6. τῆς ἐφορμίσεως Β. τῆς τῶν πολεμίων ἐφορμίσεως α΄. 
η. ἡγεῖσθε] ποιεῖσθε (.1.1,..0.}..... 8. ὥσπερ Ν. οοἰετ] ὥστε : 406 ταροβι] ὃ 
ἔς τε, 6 οοπ]θοῦιτγα οδί ϑίθρμδηὶ. ΒΕΚΚ. ὃ ἔς τε Ηδδοκ. Ῥορρο. ὥς τε ΑἸ ν]βΊτη, 
(0611. ὅπερ ἔς τε 1) οὈτοοαβ. πολεμίων Ο.Μ. καὶ ξυμφέρει Α.Β...Ὁ. 
Η.ν.».}.1. Ρορρο. 9. ἀμύνασθε Α.Β.Ὲ ΕΗ .Ν.Ρ.ς.α.ἔσ.ἢ.1. Ηδδοκ. Ρορρο. 
(06}1. ΒεΕκκΚ. ἀμύνασθαι Ν᾽. εείει] ἀμύνεσθε. δὲ Α.Β.Ο.Ε.ἘΚ6.Η.ς.α.ν».}.1. 
Ῥορρο. (ε}1]. ΒΕΚΚ. οὖν ἔ. ὁπὶ. ΚΞ ((- οἷ (Ε(6Γ] τε. τούσδε] τάδε ἴ. 
1οΟ. τῶν πελοπ.. 9. 12. τῆς] οτῃ. 1... 18. αὖ) ἂν Β.4.}.1. 14. τοὺς] 
οπη. 1... 

γΘΓΥ σοηῆηρα βρᾶςοε: ἰἔ [Π6ΓΘ νγὰ8. ΤΠΟΓΘ 
568 ΤΌΟΠῚ, ἴΠ6 ΤΘΕΓΙΠρ᾽ ν 6556], Ἰπβίοδα οὗ 
τείγθαϊπρ ἴῃ ἃ βίσαισῃς 11π6, ψἹΠ} 105 
μα τονναγβ [Π6 θῆθιηυ, ψου]α ρσαΐῃ 
ἴπ6 ΠροθββαΙῪ αἰβίαποθ ΟΥ̓ ἃ Οἰτουϊ, 
περίπλους, ἀπ χνοι]α {Πτι8 δοχαϊτα δά- 
αἸο πα] ἱπιρούαβ ὈῪ Πανιηρ σοηςπιιθα 
ἴῃ τποίϊοη [ῸΓ ἃ ἸΟΠΡΘΙ μϑυϊοα ἴῃ {Π6 
βᾶῖπθ αἰτθοοη. ᾿Αναστροφαὶ ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἴο 6 ἃ φ'θῃθγαὶ ἴθγμῃ, θη Ὀγαοῖηρ ὈΟΐἢ 
[Πθ56 πηονθπηεηΐβ, ΔΠῚ ῬΙΌΡΟΙΥ οχ- 
ῬΓΘ5565 {Π6 γϑίασῃ οἵ [Π6 ν6886] ἴο τηδῖκθ 
115 ΒΘΟΟΠα αἰΐαοκ, δἰ ᾿ἢ Ππὰ8 ραϊηθα 
1π6 τϑαυϊβιίθ ἀἰβίαποθ, νυ μθῦ μοῦ Ὀγ ἀνά- 
κρουσις ΟΥὙ ὉὈΥ περίπλους. ΤῸτΤ {Π8 διέκ- 
πλους, 566 {Π6 ποίθ οἡ ἴ. 40, 3. 

6. ἄλλως τε καὶ δι᾿ ὀλίγου---οὔσης] 
““ ἘΒΡΘΟΙΆΙν ἃ5. ΜῈ ἃΓ6 νγαίο ηρ ΟἿΘ 
κε ΔΠΟΙΠΘΥ 5. την οιηθηΐβ ΜΙ] 80 5Ποτί 

“ἃ ἀΑἰδίαποο." ᾿Εφόρμησις, {πκ6 {16 
ψουῦ ἐφορμέω, ἀδποίεβ {π6 ἰδ κηρ' ῸΡ ἃ 
Βίδ το. νἹἢ ἃ ΠΟΒΌ]6. ῬιΓΡΟΒΕ : ὕπ5 1Ὦ 
15 τι864 ἴο βισῃηϊν Ὀ]ΟΟΚΔαΙΠρ᾽ ΔΠ ΘΠΟΙῊΥ ; 
85 ὙΠῚῚΠ. 55π|5.- ΠΕ Ή4: πἸ2. ἢ: ὙΠ: 
15; ἃπα ἐφορμέω ἴπ {Π6 ΒΆ1η6 ΤΠ Δ ΠΪΠΡ᾽ 
ΟσουΓ8, ΙΝ. 24, 4- ἃπα ἴῃ Δρρίαη, ἼΠΙ. 
113. 120. ΟΥ, ἃ5 1Π ἴΠπ6 ῥγθβθῃΐῦ Ράββᾶρθ, 
Ῥεϊησ οἡ {πθ Ἰοοκ-ουΐ, ἀπ ΟἰΒΘ νην’ 
{π6 τηονοιηθηΐβ οὗ ἃΠ Θπθιηῦ, Ψ] ἃ 
νίθνν ἴο αἰΐαοκ Πὶπῃ αὖ {Π6 ἢγβί ορροτία- 
ηἰΐγ. 50 ΝΙ. 48. ΤῊΘ βαπιθ ΟὈ]θοΐ 
Ρεϊηρ εἰδοῖθα ἴῃ πποάθυῃ {ἰπ|68 ὈΥ 5815 
αῇοαῖ, Δη ἃ ἴῃ τποίϊοη, {Π6 ἴθυτη “ ΟΓΪ ΖΘ ἢ 
ΟΠΪΥ 80 [ὯΓ ΘΧΡΓΘΒΒ68. ἴπ6 ὐσθοῖκ ἐφορ- 
μεῖν, ἃ5. ἴῦ Ἰτ}]1685, αὖ Ἰθαϑῦ ἴῃ νγαν, {16 
δοῦ οἵ Ἰοοϊκκίηρ ουΐ [Ὁ Δῃ Θπθιαῦ ὙΠ ἃ 
ΠΌΒΌ]Θ ΡΌΓΡΟΒΘ. 

-- 3 
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αὐ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. Α. Ο. 429 ΟἸΣπΡ. 87. 4. 

2. ΧΟ. Τοιαῦτα δὲ καὶ ὁ Φορμίων παρεκελεύετο. δὲ 
4 5 Ν -“ - ΄ 

Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐκ ἐπέπλεον ἐς 

ξ 

οι 

χ 7 κ᾿ Ἀ Ν ͵ ᾿ 

τον κολπον καὶ τὰ στενὰ, βουλόμενοι ἀκοντας 
ΟΥὐΠρ' ἴο ἃ ΠΊΔΠΟΘΕΥΤΘ 

οἵ ἐπιο Ρεϊοροππουίαης, ἐσῳ προαγαγεῖν αὐτοὺς, ἀναγόμενοι ἅμα ἕω 
{π6 δοίϊομ 18 θηρασθα : 

ἴῃ ἐπ6 5έγαϊξ, ἀπᾶ 

16 ΑὐΠΘηΐΔΠ5 816 δὖ 

ἢγβὺ νυουβίθα : Ραΐ α]- 

Εἰμηδίθιν ἰΠῸῪ ΤΘΟΟΥΘΥ 

{6 δαναῃίαρο, δῃὰ 

ἀοῖοαῦ {Π6 βῆθιην. 

ι90---92.) 

2 προς ΄ ΄ Ν “ τς 

ἔπλεον, έἐτσὶ τεσσάρων ταξάμενοι Τας ναὺς, ἐπι 5 

ιν « ΄- “ ΕΣ ἌΝ, ΄ ΄ ΄ 

ΤΡ εαὐτῶν γὴν ἐσὼ ἐπι Τοὺυ κολπου, δεξιῷ 

“2 ἝΕ ν᾿ 

κερᾳ Ἠγουμενῷῳ, 
» “-“ 5, ] Ν 2΄ ΄ 

αὺυτ ῳ ειἰκοσι ἐταξαν τας αρισ Τα πλεοῦυσ ας, 

“ Ἂς “ 3 ΧΆ ᾿ 

ὥσπερ καὶ ὥρμουν ἐπὶ ὃ 

σ » 2 , - τὰ ἊΝ ’, 

ὅπως εἰ ἄρα νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον 
» Χ “ ε , κ 4.ϑψὔὖἷἣ ᾿ “ 7 

αὐτοὺς πλεῖν ὃ Φορμίων καὶ αὐτὸς ἐπιβοηθῶν ταύτῃ το 
»ἢ)» β. » ΄ς ΄- 

παραπλέοι, μὴ διαφύγοιεν πλέοντα τὸν ἐπίπλουν σφῶν 
» ΄-“ 5, ΄-“ «ε ΄“- Ψ, » 5» - [π- ς“ 

Αθηναῖοι ἔξω τοῦ ἑαυτῶν κέρως, ἀλλ᾽ αὗται αἱ νῆες 
, Ἅ ἈΝ σ“ “- ,ὔ 

βπερικλήσειαν. ὃ δὲ, ὅπερ ἐκεῖνοι προσεδέχοντο, φοβηθεὶς 
“ ͵ 5; ἘΣ 7 ἘΣ ΄ ὌΑ Χ 

περὶ τῷ χωρίῳ ἐρήμῳ ὄντι, ὡς ἑώρα ἀναγομένους αὐτοὺς, 
νυ; Ν Ἀ δ 5» ἊΝ ΒΥ ᾿ν . ΄ ξ ἧς 

ἄκων καὶ κατὰ σπουδὴν ἐμβιβάσας ἔπλει παρὰ τὴν γῆν" καὶ τῷ 

1. τοιαῦτα μὲν τοιαῦτα δὲ 6. εἰ, ἰεδία (ἀ41110, σ΄. 4 Π1Ό ΘΓ, 51 8] οστιπὶ ΘΟ] ]α ΟΠ πὶ 
ΒΘΟΌΔΙΊΠ, τοιαῦτα δὲ ΕΧΒΙθ οί. τοιαῦτα δὲ (.Ὁ. Ῥορρο. (6]1. ΒεΕΚΚ. ψα]ρὸ τοι- 
αῦτα μέν. καὶ] οἵη. 4ἅ. παρεκελεύετο Α.Β.Ε ΗΝ. ἃ.ἢ. Ρορρο. (οε}1]. ΒεκΚΚ. 
παρεσκευάσατο Ὁ. (.Κ.6. εἰ να]σο παρεκελεύσατο. Ω οἱ] ΟΠ. Ὀ. ἔπλεον 
Π.Ν..γ. ἐς] Ὅτ Ρ.. 4. εἴσω (- οἵη. 6. ἀναγαγόμενοι σα... ἕως Ρ. 
5. ἐπὶ] παρὰ Ο.6.1.}.6. 6. ἑαυτῶν οτῃ. (.1.6. 
ΝΟΝ..ς.ρ.ἢ. Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΚ. Ο. δὲ να]ρὸ ἡγούμενοι. 

ἡ. ἡγουμένῳ Α.Β.Ἐ.Ε. α. ΗΣ 
καὶ] οἵη. ἢ. ὅ8. εἴκοσι 

ΑΙΒΙΒΙΒΗΝΟΝ. ἢ. Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΚ. (Ὁ.6. εἐ σϑίθσι εἴκοσι ναῦς. (Ηδαοκὶιβ 
ναῦς ὉΠΟΙΒ 1Πη0] 1.511.) 
606}1]. ΒΕΚΙΚ. να]ρὸ αὐταί. 
οογτθοία, (. 14. αὐτοὺς οτη. Εἰ. 

5. ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν] ΤῊΘ ΞοΠο]Ἰαβὲ 
ΒΔΥ5 [Πα ἐπὶ 15 ΠΘΙΘ τιϑ64 ἔογῦ παρά. [{ 
νγοι]α Ὀ6 Ὀεοίαυ ἴο βαὺ {πμπαΐ ᾿ξ Παβ ἃ 
τηϊχοα βρη βού οἵ τηοίϊοπ ἐουναγ 8 
ἃ Ρίαςθ, αηἃ ποιρῃ θουγΠοοα ἴο 1ξ ; οχ- 
ΡΓοββίηρ' {πα [Π6 ῬοΙΟΡοΠΠθβίδηβ βα]]θα 
τονναγ 8. {Π6]γ οὐ ἰΔη6, (1. 6. ονναγαβ 
Οὐοτπίῃ, ϑ᾽ογοη, δηα ῬΕ]]6π6, το νυν] ἢ 
ῬΙασθ8 {Π6 ρστϑαΐθυ ΠΕ οὗ [ῃ6 5818 
ΒΘΙοηρΘα ; σοΙηραΓΘ ΟΠΔΡΡ. 9, 3. ἃη6 85.) 
Ἰηβίθαα οὗ βίδπαϊηρ ον Γ ἴο [Π6 Ορροϑβὶΐθ 
οοαβέ, ψ ῃ]οἢ ο]οηρθα ἴο {Π 6]. ΘΠ ΘΠΊΪ68 ; 
ΔΠ αὖ ἴΠ6 βᾶτηθ ὕππη6 Κορύ οἴοβθ μροῦ, 
{Π6γ ον Ἰαπη, ἴῃ [Π6 56Πη56 οἵ ἐπὶ ν»ὶἢ 
ἃ ἀαῦνο σα86. ΤΠ ᾿ῃ Ηοτοαοί. 1. 185, 2. 
καταπλέοντες ἐς τὸν Εὐφρήτην Πα5 [Π6 
τηϊχο τηθαηϊηρ, “ Δυγὶνιπηρ αὐ {πὸ Ἐπ- 

1ο. αὐτῇ Ο.6... 
18. περικλήσειαν ὁ. περικλείσειαν, Ργϊοτα αἸΡΒΓΠΟΠΡῸ 

12. αὗται Κὶ.1,.Ο. Ηδδοῖκ. Ῥορρο. 

““ Ῥῃγαίθβ, δηα 58] ]Π1πηρ᾽ ἀοννῃ πιροῃ ἰ{.᾽ἢ 
1ο. ἐπιβοηθῶν ταύτῃ παραπλέοι] “ ἩΪπ1- 

“ς Β61Γ αἴδὸ Βῃοι]α οοαᾶϑβίὲ ὉΙοηρ ἴῃ {Ππαΐ 
“ε ἀἸγθοίίοη ἴο γο]ῖθνο τῃ6 ΡΙδο6.᾽ Οοιη- 
Ρᾶτθ ὟἼ]. 8ο, 5. ταύτῃ γὰρ οἱ ἡγεμόνες 
ἐκέλευον. Ταύτῃ τοίειβ ἴο ἐπὶ τὴν Ναύ- 
σπακτον. 

15. ἄκων καὶ κατὰ σπουδὴν] Μτ. ΒΙοοιη- 
Πρ] βιιβρθοίβ {παῦ ῃ6 καὶ 5Βῃοι!α Ἠ6 
Δ ΠΟ 6116, Ὀθοαιβθ ἴη6 ἄκων ἃηᾶ κατὰ 
σπουδὴν 566Π} ἴ0 [ἰπὶ 0 Ὀ6 ῥ]αορα ἴῃ 
ΟΡΡοϑιτἴοη ἴο 9Π6 Ἁποίμου : “ΕἸ θα κα, 
“ ΠοῸρ ἢ Ὁμν]]]ηρΊν, νυ] 4}1 βρθθα. 
Βαΐ τΠ6 ἰοχὺ οἵ “πον 165. τηϊιϑύ ποῦ 
θ6 ἰατηρογθα νι 50 ΠΡ ΠΥ ; {Π6 τηθᾶπ- 
ἴηρ᾽ 18, “ὉΠ ΊΠΠΠΡῚΥ ἀηα ἴῃ Παβίθ :᾽ 1. 6. 
[Π6 οᾶ88. υνὰ8 80 ὑτρθηῦ ἃ8 ποῦ ΟὨΪΥ ἴο 
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αὕΤΕ ΟΕ ΟΟΕΙΝΤΗ. Α. Ο. 499. ΟἸνΙΩρ. 87. 4. 
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0 πεζὸς ἅμα τῶν Μεσσηνίων παρεβοήθει. 

919 

’ Ἁ ΄ 

ἰδόντες δὲ οἱ 4 
, Ἀ 7 » -ν » : Ἂς 5) 

ΠΕελοποννήσιοι κατὰ μίαν ἐπὶ κέρως παραπλέοντας καὶ δὴ 
ΒΥ Ε] Ἀ ΄ ἫΝ ΗΣ Ἂ ΄σ - “ ΠῚ λ 

ὄντας ἐντὸς τοῦ κολπου τε καὶ πρὸς τῇ γῇ: ὅπερ ἐβούλοντο 
᾽ὔ » Ν Ἂ ΘΝ 2 5 ᾽,ὔ Ν ΄ 

μάλιστα, ἀπὸ σημείου ἐνὸς ἀῴνω ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς 
Ν » « ὰ ’ σ ἊΝ οἶα Ν 3 

5 μετωπηδὸν ἔπλεον, ὡς εἶχε τάχους ἕκαστος, ἐπὶ τοὺς Αθη- 
Ὥ ᾽ὔ ᾿ ΄ Ἕ ΄ι Ἁ 

ναίους, καὶ ἤλπιζον πάσας τὰς ναῦς ἀπολήψεσθαι. τῶν δὲϑ 
ω 7 ΄ ε ΄ τ ,ὔ Ν ,ὔ 

ἕνδεκα μέν [τινες] αἵπερ ἡγοῦντο ὑπεκφεύγουσι τὸ κέρας 
΄“΄ Τὰ Ν Ἅ. 3 Ἂν » δ 3 7 

τῶν Πελοποννησίων καὶ τὴν ἐπιστροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν" 
Ἂν Ἁ 327 » ,ὔ » Ἅ Φ ἂν Ἀ ΄σι 

τὰς δὲ ἄλλας ἐπικαταλαβοντες ἐξέωσαν τε πρὸς τὴν γὴν 
7 Ἂς ͵ὔ 327 ΄ 

το ὑποφευγούσας καὶ διέφθειραν, ἄνδρας τε τῶν ᾿Αθηναίων 
΄,ὔ “ Χ » ΄ὔ » “ ΄ ΄“- Ν 

ἀπέκτειναν ὅσοι μὴ ἐξένευσαν αὐτῶν. καὶ τῶν νεῶν τινὰς 6 
» ΄ - Ν 7" Ν » - » ΄ - Ν 

ἀναδούμενοι εἷλκον κενὰς, μίαν δὲ αὐτοῖς ἀνδράσιν εἷλον" τὰς 
ὔ « 7 2 , Ν 5 ͵ὕ 

δέ τινας οἱ Μεσσηνιοι παραβοηθήσαντες καὶ ἐπεσβαίνοντες 
ΝῚ ΄σ σ΄“ 5 ἊΝ 7 Ν » ,ὔ » Ν 

ξὺν τοῖς ὅπλοις ἐς τὴν θάλασσαν καὶ ἐπιβάντες, ἀπὸ 
ἐν Ἂ Ψ δ ᾿ ε Ῥ » 

ιστῶν καταστρωμάτων μαχόμενοι ἀφείλοντο ἑλκομένας ἤδη. 
7, Ἁ 3 . 74 ΄ 

ΧΟΙ͂. ταύτῃ μὲν οὖν οἱ [Πελοποννήσιοι ἐκράτουν τε καὶ 
»᾿ Ν 3 Ν “ « Ἀν “- ϑννυ ΓΕ ϑριοι 

ἐφθειραν τὰς ᾿Αττικας ναῦς" αἱ δὲ εἰκοσι νῆες αὐτῶν αἱ ἀπὸ 

τ- Ὁ] ὁτὴ. Ῥ, 2. παραπλέοντας ] ΟΥἸη. σ΄. 4. ἐπιτρέψαντες (.1. 7. μὲν 
ΑΙΒΕΕΟΉΗΝΟΟΝ.ο.ρ. ἢ. (0611. Βοκς. Ο. οὐ ςοἰογὶ μέν τινες. τινες ὉΠΟΙΒ ἴη- 
οἸαβῖῦ ΡΟΡΡο. 12. εἶχον (.(.6. εἷλον Α.Β.0.Ε. (ΒεΕΚΚ. ἴῃ δα. 1852.) 1... 
εἶχον ἤδη ἃ. Ἐ.. εἴ να]ρὸ εἷλον ἤδη. 13. περιβοηθήσαντες σ. 14. ἐς τὴν] 
ἐπὶ (. τύ, οὖν] οπι. ο. 17. ἔφθειρον ΔΑ. ΕΗ. Κι Ηδαοκ. διέφθειρον 1,.0. 
ΡΟΝ ο.6.ἔρ. διέφθειραν (ἃ. 

ἴογοθ ἢϊπὶ ἴο ἄο ψνμαῦ μ6 α1α ποῖ Ι|Κϑ, 
Ραΐ ἰο ἀο 1Ὁ νυἱῦποιιῦ ἀῃ Ἰηβίδη τ᾽ 8 (ο]αγ. 
ΤῊ τπονϑιηθηΐβ πα οὈ]θοῖβ οἵ [Π8 ἔτνο 
ΡΑΓ[Ϊ65. 816 80 οἸθαυὶν ἀδβουιθθα ὃν ΜΠ- 
ἔοτα, ἐμαρ. ΧΥ. ββοῦ. 2, {πᾶ πὸ ἐσ ΠοΥ 
ἘΧΡΙΔΠΔΙΠΟΗ 15 ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ; ΔΠ6 [Π6 ΤΘΔα ΘΓ 
ΤΊΔΥ Βα ἴθ Υ Ὀ6 τοίθισθα ἴο ἃ ὈΟΟΚ 80 
ἘΠΊνΘΓΒΆΠ]ν ΔΟΟΘΒ551018. 

2. ἐπὶ κέρως] 'ΤῊΙΒ ἴθυτη σΘΠΟΓΆΪΪν, 1 
{Π|πκ, ἀδποίοβ ἃ Ἰοπρ {Ὠϊη οοίμηιη, οἵ 
ΤΠΘΠ ΟΥ̓ ΒΠΪΡΒ; ΒΟΙΊΘΙΙΠΊ68, ΠΟΥΨΕΨΕΥ, ἃ 
Ἰοησ [Πϊη {π6. “Πδ6 ποίϊοῃι οὗ θχίθῃβίοῃ 
ἈΠ ΓΠΙΠΠ655 18 ΘΟ ΠΔ}}ν ΡΓΘΕουν θα 1π ἃ 
5Β]ηρ016. τὰκ πᾶ ἴῃ ἃ 51Πη9]6 ]6; Ὀαϊΐ 
πϑᾶρσθ Πᾶ5 σΘΠΘΓΆΠΥ ΔρΡΡ]Π16 4 {Π6 ἰθυτη 
ἐπὶ κέρως ἴο {Π6 ]Ἰαΐζεγ, Ὀδοδιιβα τηονο- 
τηθηΐ ἴῃ ΘΟΙΠΠ 18 ΤΊΟΤΘ Παΐαγαὶ δηα 
ΤΠΟΤΘ ΘΟΠΊΠΠΟἢ {πᾶη τηονοιηθηΐ ἴῃ 11Π6. 
Α5 ἀεποῦπρ ἃ οοἰμηνη οἵ 5}108 τη υ]ηρ᾽ 
ἴῃ 51ηρ6 ἢ]6, 1Ὁ οσσατβ ΥἼ. 32, 3. 50) 4. 

ΨΊΠ. τοά, 1. Ηεογοαοί. ΥἹ]. 12, 1. (568 
ΘΟ οΙσ Πδοτιβου 5 Πποίθ 2) ΧεμοΡΒοη. 
ΗΒΕ]]βηϊο. ΨΙ. 2, 2ο. 1. 7, 21. δπα ρο5- 
Β101ν ΑΡρρίδῃ, ΜηΗγτΙαδί. ο. 24. ΔΙ ΠΟῸΡῊ 
Ἰῦ τη  ἴΠ6γΘ ΘΧΡΙΘΒΒ ἃ {η6 οἵ 5}105 ΟΠ6 
ἀεερ. ἴἷπ Αἰδβοπθιῖιβ, ΧΙΠ. 24. εα. 
ΟΠ τνοΙρ.. 10 ΘΧΡΓΘΒΒ6Β ἃ ΤΟΥ Οὗ ΡΘΥΒΟΠΒ 
βίδα ηρ 5146. ὈῪ 5166, 1. 6. 1ῃ 11π6, ἃπ4 
ποΐ 1 ΘΟ] τη. 

8. ἐς τὴν εὐρυχωρίαν] Μῖτ. ΒΙοοτηῇο]ἃ 
ΓΙΡΉΠν Οὔβουνεβ {παῤ {Π18 4065 ποῖ 
τηθ8η {Π6 Ορβῆ 868, θεΐ 5 Ρ]ν {πὸ τηϊὰ 
σΠΔΠηΠ6] οἵ {π6 (ὐΟτΙ πὰ π σα], ν Πθ γα 
{Π6Γ6 ννᾶβ 56 τοοτὴ [0 ἢρῃί ἃπα τπὰ- 
ΠΟΡΌΨΤΘ, ἃ8 ΟρΡροβθά ἴο {ῃ6 ΠΆΓΓΟΥ 
Βρᾶ66. Βρύνθθη {Π6 5ῇογθ δηα {Π86 6πο- 
ΤΩΥ͂, ἴῃ ΨΨΏΙΟΏ {Π6 ΟΥΠΘΙ πἰπθ 8}105 οὗ 
τπ6 ΑΥΠΘΠΙΔΠ5. νι ΓΘ ΘΟΠΙρ6]]8α ἴο ἤρδιί 
αὖ ἃ ἀἰβααναηίΐαρθ. 



990 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

αὐ ΟΕ ΟΟΠΙΝΤΗ. 

τοῦ δεξιοῦ κέρως ἐδίωκον τὰς ἕνδεκα ναῦς τῶν ᾿Αθηναίων 
ΑΔ. Ὁ. 429. ΟἸνΙΏΡ. 87. 4. 

“ ε ΄, κ ᾽ Ἢ Β Χ » ἡ ᾿ 
»ςαἵπερ ὑπεξέφυγον τὴν ἐπιστροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. καὶ 

΄ὔ » Ἂς ἐν ΄“ Ν “-“ 

φθάνουσιν αὐτοὺς πλὴν μιᾶς νεὼς προκαταφυγοῦσαι ἐς τὴν 
΄ ἈΝ ᾽ , Ν ἌΡ 5 ΄ 

Ναύπακτον, καὶ ἴσχουσαι ἀντίπρωροι κατὰ τὸ Απολλῶνιον 
΄ ᾽ , Ἃ Ε Ν “ πον “-“ ͵ 

παρεσκευάζοντο ἀμυνούμενοι, ἢν ἐς τὴν γὴν ἐπὶ σῴᾷς πλέω-ὅ 
«ς Ἁ ΄ ΄, ΄ “ ᾽ὔ 

4σιν, οἱ δὲ παραγενόμενοι ὕστερον ἐπαιώνιζόν τε ἅμα πλέ- 
Ἷ ἈΝ Ἷ ΄σ ΄“΄ 7) Ν 

οντες ὡς νενικηκότες, καὶ τὴν μίαν ναῦν τῶν ᾿Αθηναίων τὴν 
ε , ,ὔ ,ὔ “ ,ὔ Χ Ν “ 7 

ὑπόλοιπον ἐδίωκε Λευκαδία ναῦς μία πολὺ πρὸ τῶν ἀλλων. 
ΒΕ δὰ « Ν « “ ,’ὔ ἈΠ να 9 ἋΝ ΄“ 

4έτυχε δὲ ὁλκὰς ὁρμοῦσα μετέωρος, περὶ ἣν ἡ Αττικὴ ναῦς 
͵ ΄ ΄σ ’, ’ 

φθάσασα καὶ περιπλεύσασα τῇ Λευκαδίᾳ διωκούσῃ ἐμβάλλει το 
[ “- Ν 53 » ΄ 

5 μέσῃ καὶ καταδύει. τοῖς μὲν οὖν Πελοποννησίοις γενομένου 
ὔ ΕῚ Ἷ ἣΝ Ν ΄ Λ ΕῚ ΄ 

τούτου ἀπροσδοκήτου τε καὶ παρὰ λόγον φόβος ἐμπίπτει" 
Ν ΥΩ » ,,. »; Ἂ Ν ΄- « ἣν; ΄σ΄ 

καὶ ἅμα ἀτάκτως διώκοντες δια τὸ κρατεῖν αἱ μέν τινες τῶν 

2. ὑποστροφὴν Α.Β.Ὲ ΕΗ ΚΟΝΟΝ.ς.».. 8. αὐτὰς Κρ. νηὸς 1. κατα- 
προφυγοῦσαι 6. ἐς] πρὸς (6. 4. σχοῦσαι Η.Θ.. εἴ οοττ. Ε, τὸ] Οα. 
οἴη. Α.Β.ΕΕΝΗ.Ν. ΒΕΚΙΚογ ἴῃ δα. 1832. ἀπολλώνειον Ε'. ἀπολώνιον ἔ, 
5. κατεσκευάζοντο Ὁ. ἀμυνόμενοι Ἀ.Ε.Ν. ἀμυνάμενοι 1,. πλέωσιν Α.Β.0.Ὁ.. 
ΒΟΉ ΚΟΙΩΝ.Ο ΡΥ. ς.4.6.. Ηδαοκ. Ῥορρο. (0611. ΒΕκ. νυϊρο ἐπιπλέωσιν. 
6. παραγενόμενοι Α.Β.Ο.1.Ν.0.8.1.. οὐ ΠΌΥΙ Ρέθπθ. οἴῆπθβ. Ρορρο. (108}1. Βεκίκ. 
παραγιγνόμενοι Ὁ. αβδῖι5. ΗΠ Δ80Κ. ἐπαιάνιζόν (.1.1..0.ς.6. δὲ οοττ. "αὶ 
ἡ. τὴν ὑπόλοιπον οτη. (ἃ. ὃ. μία ναῦς α. το. φθάσασα τῇ Ἀ.}}.}..1. ΒΕΚΚ. 
(0611. φθάσασα καὶ περιπλεύσασα τῇ Ο.ἢ. ΒΕ... φθάσασα καὶ διαπλεύσασα τῇ ἵἴ. 
λευκαδίᾳ διωκούσῃ Α.Β.0.Ε..Ε.α.Η..Κ.1..0..ΡΝ.ς.6.8 6.8.1. Ηδδοκ. Ρορρο. (ἀοΕ]]εγ. 
Βεκκ. νυϊρο διωκούσῃ λευκαδίᾳ. 11. μέσον ΝΙ͂Ν. οὖν] οπι. δ΄. 12. τού- 
του] οἵη. 1.0. ἀμπροσδοκήτου Β.Ο.Ε.6.1.1,.6.0.}. Ῥορρο. (10ε}]. ΒΕκκ. Α."ς 
εὖ νυ]ρο τοῦ ἀμπροσδοκήτου. τε] οἵη. Α. παρὰ λόγον Β.ΙῈ. ΕΗ ΓΠΝ.Ο. 
Ῥιρ.ἢ. Ρορρο. (0611. ΒΕΚΚ. ΑΔ. γρ. ἃ. εἰ οοἰοτὶ παραλόγου. ϑ'8α Ο. αυἱὰ παθθαΐ, 
ΠΟῺ ἸΙαποί, 

9. ὁλκὰς] Δρποβοὶῦ ϑυϊ4αβ ἢ. ν. 
ὙΥ Α55. 

το. [καὶ περιπλεύσασα]]) ΤΊιοΒ6 γγοτ8 
αν θθθη Ομ θα Ὀγ ΒΘΚΚΟΓ ἀπα 60]- 
16Γ, ἃ8 Δη δρραγθηΐ ρ]θοπᾶβπι. Οπ ἴΠ6 
ΒΆΤη6 ῬΓΙΠΟΙρΡ]8 {πον τηϊρηῦ πᾶν οτηϊ ἃ 
Εἰσπον 1Π6 τνογ8 κατὰ μίαν, ΟΥ ἐπὶ κέρως, 
ἴῃ {Π6 ρῥγθοθάϊηρ ὁπαρίοσ, {Π6 ]αίθι 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη. ΟὨΪΥ βίαϊ!ηρ ἃ 11{{16 ΤΠΟΥΘ 
ἀοβπιζοὶν ναὶ τνὰβ οοπίαϊηθα ἴῃ {Π86 
[ουπηοσ. Βοβιάθβ, [Π6 ννογβ8. καὶ περι- 
πλεύσασα ἅτ6 ὈΥ͂ ΠΟ ΠΙΘΔΠΒ ΒΡΟΓΠΈΟΙΒ, 
ἴου ἴη6 περίπλους νγἃ8 ἃ ΡΑΥΓΟΌ]Α, πηᾶ- 
πΟραντο (8686 ποΐθ Οἢ ο. 80, 12. ἀναστρο- 
φαὶ) ννῃϊο ἢ ννὰβ παῦὸ ρογίογιηθα Ὀγ {Π6 
Αὐμθηΐϊαη βΒῃὶρ; 80 ἴπαῦ {ΠδῪ τηὰν θὈ6 
{γα ηϑ]αίοα, ““ ἀηα Πανὶηρ ρου οστηθα {Π6 
“ χῃαηοαντο οὗ [Π6 ΡοΓΙΡ]8.᾽ 

12. καὶ ἅμα ἀτάκτως διώκοντες---αὶ μὲν 
ἐπέστησαν ---ὸδρῶντες ---αὶ δὲ ὦκειλαν.] 
ΤῊ6 σοπβίσαοίίοη ὈΥ ὶοὴ [Π6 ἡ ΠΟ]8 
ΒΡ] θοῦ 18 ἤγϑυ ρὰῦ ἴῃ ἴΠ6 ποιηϊηδίϊνο 
6856, ἀπ 18 αἴξογνναγ 8 αἰν θα, ἀπα 1185 
ΒΟΨΘΓΑΙ ρᾶγίβ 4180 [Ὁ]]ονν ἴῃ 6 88 ΠῚ8 
οά58 Ὑγῦἢ {Π6ῚΓ τϑβρθοίϊνα νοΓΌ8, 18 δαῖ- 
Ποϊθην οομηπηοη 1ῃ ΕἸ ΠΡ] 5. ἃ8 Ὑ}8}1 ἃ8 
ἴῃ ατοοῖς. Οὐμηρᾶγα 1. 124, 1. ἀηα {ῃ6 
ποίρ. Υ̓́Βαΐ 18 ποῦ σϑιπαγκα} ]8 18 {Π6 
᾿Ἰπβουίίοη οὗ [π6 ραγίϊορ]68 δρῶντες ἀηἀ 
βουλόμενοι, Αἰ Ποὰρ ἢ {πΠ6 δβαθδίαπονθ 
ἱπη πη] 6 Ἰαΐο]Υ ῥγθοθαϊηρ 18 'π {Π6 ἴθιη- 
πἷηθ ροπᾶθσ. Βυῦ δἃ8 ἴπ86 δοίϊοη8 
ἈΒΟΓΙθ6α ἴο ΒΕ 08 ἀγὸ ἴῃ τϑα] έν {Π6 ἀο- 
[ἰοπ58 οὗ {Π6 πιθὴ γνῆ0 τηδηδρθ {ἢ 6 πη, 80 
1.6 ρϑημᾶθγ οἵ 16 ῬαγίοΙρ]8 18 βαϊθα ἴο 
16 τηρδηΐϊηρ οὗ 1ΐ8 βυθδίδηϊζινθ σαί θοῦ 
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΄“ ω Ν ᾽ὔ » γι “- “ ᾽ Ξ 

νεῶν καθεῖσαι τὰς κώπας ἐπέστησαν τοῦ πλοῦ, ἀξύμφορον 
΄ Ν Ἁ » 5 5» Ὰ ΕῚ 7 ΄ εΥ 

δρῶντες πρὸς τὴν ἐξ ὀλίγου ἀντεξζόρμησιν, βουλόμενοι τὰς 
“- ΄ ΄ 7,ὔ 7, 

πλείους περιμεῖναι, αἱ δὲ καὶ ἐς βράχεα ἀπειρίᾳ χωρίων 
7 Χ 9 77 μ “- ΄ 

ὠκειλαν. ΧΟΙ͂Π. τοὺς δ᾽ ᾿Αθηναίους ἰδόντας ταῦτα γιγνό- 
’ὔ; ΕΣ ἧς δ Ν δε. Ά ,ὔ 7. 

ὅμενα θάρσος τε ἔλαβε, καὶ ἀπὸ ἑνὸς κελεύσματος ἐμβοή- 
Ε ᾿ Χ σ“ - Ν ν ἌΓΕ 7, « 

σαντες ἐπ᾽ αὐτοὺς ὥρμησαν. οἱ δὲ διὰ τὰ ὑπάρχοντα ἁμαρ- 5 
4 Νν ΄ ͵ 5 ἊἍ ᾿ ΄ 

τήματα καὶ τὴν παροῦσαν ἀταξίαν ὀλίγον μὲν χρόνον 
φ ΄ " ᾿ » ΄’ ᾽ Ν ΄ “ 

ὑπέμειναν, ἐπειτα δὲ ἐτράποντο ἐς τὸν Πάνορμον, ὅθεν περ 
ΕῚ »» » ͵ὔ . . . ΄- “4 » "ἡ 

ἀνηγάγοντο. ἐπιδιώκοντες δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τάς τε ἐγγὺς 3 
΄ ΄ Ψ ΟΣ Ἄ . “-“ » 

ιοοῦύσας μάλιστα ναῦς ἔλαβον ἕξ καὶ τὰς ἑαυτῶν ἀφείλοντο, 
Δ » ΄- Ν᾿ ΄σ ΄ 7 Ἂν ΄- ᾿ ΄ Ξ 

ἃς ἐκεῖνοι πρὸς τῇ γὴ διαφθείραντες τὸ πρῶτον ἀνεδήσαντο 
“ Χ Χ 2 4 ΧΝ δὴ Ἀν ΚΛ ΔΝ 

ἄνδρας τε τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τινὰς δὲ καὶ ἐζώγρησαν. ἐπὶ 4 
Ἁ “ Ν Ὰ Χ « ΄ ΄, 

δὲ τῆς Λευκαδίας νεὼς, ἢ περὶ τὴν ὁλκάδα κατέδυ, Τιμο- 
΄ « ΄ ,ὔ, « « “ ͵ κράτης. ὁ Λακεδαιμόνιος πλέων, ὡς ἢ ναῦς διεφθείρετο, 

Ψἤ « Ν Ν ΞΘ: » Ν [: ΄ 

τι ἔσφαξεν ἑαυτὸν, καὶ ἐξέπεσεν ἐς τὸν Ναυπακτίων λιμένα. 
᾽ ΄ 3 . » ΄σ “ ΒΩ “ 

ἀναχωρήσαντες δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τροπαῖον ἔστησαν, ὅθεν 5 
ΕῚ ΄ ΄ Ν Χ Χ Ν Ἁ ») σ“ 

ἀναγόμενοι ἐκράτησαν" καὶ τοὺς νεκροὺς καὶ τὰ ναυάγια ὅσα 
ἈΝ ΄ « ἴω 3 7 ΄ 3 " Χ ἠδ 

πρὸς τῇ εαυτῶν ἣν ἀνείλοντο, καὶ τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐκείνων 
« ΄ 7 ͵ ἈΝ « Ἂ 

ὑποσπονδα ἀπέδοσαν. ἔστησαν δὲ καὶ οἱ Πελοποννήσιοι 6 
“ « , “ ΄“ ΩΣ Ν “ “ ΄ Ξοτροπαιον ὡς νενικῆκοτες, Τῆς τροπῆς, ἃς πρὸς τῇ γῇ ναῦς 

͵ ω Ν ἣν 

διέφθειραν" καὶ ἥνπερ ἔλαβον ναῦν, ἀνέθεσαν ἐπὶ τὸ Ῥίον τὸ 

1. ἔστησαν Ο.1.Π..Ν.Ὸ.ΡῸΝ.6. ἀπέστησαν ἡ. οτπὶ ῬΙΪΒοίΔη0 17. Ρᾶρ΄. 1100. 
ξ 

2. ἀντεφύρμησιν (.6. ἀντεξεφόρμησιν 1,.0.Ῥ.9. ἀντεφόρμησιν 6. τοὺς. 
55 καὶ ] τη: Καὶ. βράχεα Ἐ.ΒΗ.,..Ο.Ν. Ῥορρο. Βεκκ. βράχέα Κ. βράγχεα 
Δ.Β.ρ. Οὐοηΐῇ. ΠΡ εοὶς. δα ΡΒγυπίοῃ. Ρ. 537. Οὐ. να]σο, Ηδδοὶς. 606]1. βραχέα. 
ἀπειρίᾳ χωρίων Α.Ο.Ε.Ε.6.Η.Ρ.Ν.ἃ.6.ρ. Ῥορρο. 6οε]1. ΒΕΚΚ. ἀφειρίᾳ χωρίον Β.ἢ.1. 
ἀπορίᾳ χωρίων 1,.0., νυ]ρὸ χωρίων ἀπορίᾳ. 5. κελεύσματος Α.Β. ΕΓ. κελεύ- 
ματος (0.1. ΒΕΚΚΟΙ δα. 1822. 6. ἐπ᾽) ἐς α.1.1,..0.Ρ. ὡς 6. δ. τὸ (10: 
περ] οτῃ. [,. 9. ἀνήγοντο (..1.0.Ρ.9.0.6. τ2. καὶ] οπῃ. ΚΚ.4.1. 18. περὶ] 
πρὶν Δ.Εο. πρὶν περὶ Κ. 15. αὑτὸν ΒΕ. ΕΝῊ.ΚΟΝ ς.ρ.}..1. Ῥορρο. ναυ- 
πάκτιον (..α.1.1,..0.Ὁ΄ 17. ἀναγαγόμενοι (.Ο. 19. καὶ] οπ1. ἔ. οἵποπι. Ο. 
20. διέφθειραν ναῦς (.α.1,..0.Ρ. 

Π8η ἰο 18 στατηπηδίϊ 8] ἔογπι ; δα ἰὸ 1. καθεῖσαι τὰς κώπας) ΜΙ ἄτοπον. 
γΒΙΟΉ, Ππαῦ [Π6 Τηαβο.] 6 [ΓΌΥΤΉ8, δρῶν- ΟΡβεοιν. 4, 26. θυ ΚΈΕΒ. 
τες, βουλόμενοι, ἀγα Ὀπΐ ἃ τοίπση ἴο {Π6 21. ἀνέθεσαν] τις βροοίατο νἱάθίιῦ 
ΒΘΠοΥ πι864 ἴῃ [Π6 θερίηπίηρ οἵ ἴπΠ6Ὸ Αὐ᾽βίορμαη. Εχαϊξ. ρ59. ΝΥ Α58. 
ΒΘηΐΘΠΩ6, ἀτάκτως διώκοντες. 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ, ΥΟΙ,. 1. Ἂ 
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ΒΑΒΟΝῚΟ ΟἸἸΕ. ΟΟΛΒΤ ΟΕ ΑΤΤΙΟΑ. Α. Ὁ. 429. ΟἸνΙΙΡ. 87. 4. 

᾿ ας Ν Ν ΄ Ἂ Ἁ “ 

7 ὍὙὍηὸ Ῥεϊοροππεβίδῃ ᾿Αχαΐκον παρα τὸ τροπαιον. μετὰ δὲ ταῦτα, 
Βροὶ σϑέϊγο ἰο Οὐ πίῃ. 7] Χ Ν “-“ [4 

φοβούμενοι τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων βοήθειαν 
ἘῸΝ, ΄ β. εν δ » ΄ Ν “- Ν ΄ 

ὑπὸ νύκτα ἐσέπλευσαν ἐς κόλπον τὸν Κρισαῖον καὶ Κόρινθον 

ϑπάντες πλὴν Λευκαδίων. καὶ οἱ ἐκ τῆς Κρήτης ᾿Αθηναῖοι 
΄- Ε - 2] ἣν “ Ν “ ΄ 

ταῖς εἴκοσι ναυσὶν, αἷς ἔδει πρὸ τῆς ναυμαχίας τῷ Φορμίωνι δ 
΄, ᾿ “ -“ “ ᾽ 7: “ 

παραγενέσθαι, οὐ πολλῷ ὕστερον τῆς ἀναχωρήσεως τῶν 
- 5 ὰ - Ε Ν ’, ᾿ς Ν ,ὔ Ε 

ονεῶν ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Ναύπακτον. καὶ τὸ θέρος ἐτε- 
[4 

λευτα. 
Ἀ “ Ὶ ΕῚ ΄ ’ Ν 

ΧΟΊΙΠΙ]. Πρὶν δὲ διαλῦσαι τὸ ἐς Κορινθον τε καὶ τὸν 
΄σ ΄ - 9 ““ ᾿ « - 

Κρισαῖον κόλπον ἀναχωρῆσαν ναυτικὸν, ὃ Κνῆμος καὶ ὃδιο 
΄ Ν « ",΄ ΕΝ “-“ 

ΤῊ οοτιτιαηάος οη- Θρασίδας καὶ οἱ ἄλλοι ἄρχοντες τῶν Πελο- 
οοτέ 8 βιιδᾶθῃ δἰΐϑοι ῃ ᾽ 7, “ “ 5 ΄ 
ἀρ ραν κων Τοννησίων ἀρχομένου τοῦ χειμῶνος ἐβούλοντο 

Ξ "ς ,ὔ 5 ΄- ΄-“ 

ταῆτοῦι ποῖτ δοῦτοο διδα άντων ΝΙεγαρέων ἀποπειρᾶσαι τοῦ Πει- 
ΟΥ̓ΣΡ ἰαπὰ ἰο Μερδατγα, :: δ Ε ἐς ᾿ Ε ἷ 

δπιρατῆς ποτο οα νοατὰ ραιῶς τοῦ λιμένος τῶν ᾿Αθηναίων" ἢν δὲ ἀφύ- 
6 Μορδγίαπ 5ῃϊρ58, 

ΠΟ {πον Του παᾶ Ἰδ]α 
τι δ: Ἀ ΄σ ἴω 

ΒΌΡΙ 6. ΝΈΣΕ"ν ἌΡ σ Ολ Τ γα τ κτον 
{πεῖ σουτᾶρθ {πῸπ { ω 

ΤΑ Πρ {ποῖη, ᾿πείθδα 

᾿ς τς ὁ ΑΨ Ὁ Ν ἌΝ 5 “ 

λακτος καὶ ἄκλῃστος εἰκότως διὰ τὸ ἐπικρατεῖν τῷ 
, Ἁ ’ ΄-“ 

ἐδόκει δὲ λαβόντα τῶν ναὺυ- 
΄- ΄ ἈΝ Δ ι Ν « »ἤ ἿΝ 

τῶν εἐκΚαστον ΤῊΨΡ ΚΟΩΤΤῊν Και Το υπηρεσιον και 

οὗ αἰξδοκὶηρ Ρίγειβ, Ὗ "Ξ. ΣΤΥ ΕΣ 9 7 ἢ - τῷ, ν 

ἘΠΟΥ ΤΠΘΓΟΙΥ͂ ΡΙΙΠΩΘΓ ΤΟν ΤρΟΤΤΩΤΉρα πεζῇ ἰενὰαι εκ Κορίνθου εχι Τὴν 

{Π6 ἰβ]απὰ οἵὗἁ 58] ῖ5. Ν ͵ ΄ ᾽ Ψ Ν 

πρὸς ᾿Αθήνας θάλασσαν, καὶ ἀφικομένους κατὰ 
΄,΄ 5» ,ὕ , 3 , “ 4 

τάχος ἐς Μέγαρα, καθελκύσαντας ἐκ Νισαίας τοῦ νεωρίου 20 

2. “᾿Αθηνῶν Ργερβα οτ.᾽ ΒΕΚΚ. οα. 1822. 8. ἐς κόλπον ΑΙΒΙΕΚΟΙΝΥ.«α. 

σ.ἢ.1. Ῥορρο. ΒΕΚΚ. εἰς κόλπον .Η. (ἃ. εἴ νυ]ρὸ ἐς τὸν κόλπον. κρισσαῖον 
,.Ὸ.Ρ.ρ. κρησσαῖον 6. κορίνθιον (..6. κορίνθιοι ἃ.1,..0.}.8. 4. ἅπαντες 
Ο.6.1.1,.0.}.6... εἰς τὰς Τ- πρὸ] πρὸς Ρ. εἰς ἃ. 11. οἱ] οπι. α.0.6. 
τῇ. διδαξάντων μεγαρέων ΒΟ ΗΣΚΙΝΟΝ ἐν δι]. Ῥορρο. (.06]]. Βεκκ. Α.Ὁ. εἰ 
ΠοἰοΙ] διδ. τῶν μεγαρέων. ὑποπειρᾶσαι ἢ. τά. δὲ καὶ ἀφύλακτος καὶ 6. 15. ἄκληι- 
στος Α.Β.Ε. ἄκληστος Καὶ .᾿ν.1. (ΕΝ. εἱ Οοίοτὶ ἄκλειστος. τό. τῷ ναυτικῷ πολύ. νι 
τὸ ναυτικὸν Θθ.ἁ ναυτῶν) αὐτῶν 1. 17. ἕκαστος νΕ] ἕκαστοι ΡΥ. ἜΣ .α8. 1Ἰῶαὺ Ἐὲ 
19. ἀθηναίους Ο.α.1,..0.}.6. ἐς μέγαρα κατὰ τάχος 6. 20. μέγαρά τε καθελκ. ν.ἢ. 
νισσαίας (.1,.0.Ὀ. ραβδίτη. 

16. ἐδόκει δὲ---τροπωτῆρα] ΤῊΪ5 Ρ48- 
βασθ ἄθβθῦνθβ ποίϊοθ, ἃ5. ργονίηρ {Παΐ ἴῃ 
[Π6 δηοϊθηῦ τσθθῖκ {γιγοιηθθ ΠΟΤ τνὰ8 
ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 ΤηΔῃ ἴο Δ ΟὟΤ ; ὙΨΏΘΓΘΑΒ. ΒΟΠῚΘ 
ΤΙ ΘΓ, [ΓῸΠῚ 8η δχαρρογαίθα ποίϊοη οὗ 
[Π6 81Ζ6 οἵ {πΠ6 δῃοϊθηΐ 5ῃ105, πᾶν 1π|ὰ- 
σἰποα {πᾶῦ Θαοὴ ΟἿ ννὰβ υνουκθα ὈΥ 86- 
γΘΓᾺΪ τηθη. 6 σοπδβίγαοίοη ἴοο, ἕκα- 

στον λαβόντα τὴν κώπην, “680 ΠΊΔΠ 
“ τα κίηρ ᾿ΐδ ΟδΥ,᾿ἢ σΟΠἢγπ5Β. ἴΠ6 ΘΟπ|- 
τη0 τοδαϊηρσ, 11. 22. 5. ἀπὸ τῆς στάσεως 
ἑκάτερος. ὅδε {Π6 ποίθ οῃ {Παΐ Ραβδβᾶρθ. 
ΕῸΓ ννηδΐ ΤΟρ ΓΒ 1Π6 ὑπηρέσιον πὰ 
[η6 τροπωτὴρ, ἴΠΠ6 ΤΟΔΙΘΥΙ 18 γϑίογγεα ἴο 
16 Ἰαίς τ. ΒΙβῃοΡ᾽Β νδ] 8 }]6 ῬΆρὺ ἴῃ 
τΠ6 ΑΡρεπαϊχ. 



ΞΥΓΡΡΆΦΨΕΗΙΣ, Β. 928 

ΟΟΑΒΤ ΟΕ ΑΤΤΙΟΑ. 

Π. 93, 94. 
Α.Ο. 499. ΟἸνπιρ. 87. 4. 

» ΄-“ ’ὔ ΄ Ν ΒΩ 5 Ἂ 3 ΄“ 

αὐτῶν τεσσαράκοντα ναῦς αἱ ἔτυχον αὐτόθι οὖσαι, πλεῦσαι 
» Χ Φ πς Ν ΄ι ΕΥ Ἀ Ν 3 ᾽΄ 

εὐθὺς ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ: οὔτε γὰρ ναυτικὸν ἣν προφυλάσσον 
ΕΣ » ΄ 5 Χ 2 ᾽, ᾽ 4 Ν 5 « 4 

ἐν αὐτῷ οὐδὲν οὔτε προσδοκία οὐδεμία μὴ ἂν ποτε οἱ πολέ- 
» Ἷ ΄σ » ’, Ε] ᾿ς ἄσιϑο 5 Ν ΄“ 

μιοι ἐξαπιναίως οὕτως ἐπιπλεύσειαν, ἐπεὶ οὔτ᾽ ἀπὸ τοῦ προ- 
΄ “ “δ . « ΄ »᾿ » “ ᾿ 

5 φανοῦς τολμῆσαι ἂν καθ᾽ ηἡσυχίαν, οὐτὲ εἰ διενοοῦντο, μὴ 
» Ἂ Ἄ ε Ν᾿ » - Ν » ΄ 

οὐκ ἂν προαισθέσθαι. ὡς δὲ ἐδοξεν αὐτοῖς, καὶ ἐχώρουν 3 
» ’ Ἢ Ν 3 ΄ ἈΝ Ν ,ὔ » ΄“ 

εὐθυς᾽ καὶ ἀφικόμενοι νυκτὸς καὶ καθελκύσαντες ἐκ τῆς 
, ἣν “-“ » ΨΕΣ Χ Ν ΄- δ, Ὁ “ 

Νισαίας τὰς ναῦς ἔπλεον ἐπὶ μὲν τὸν [Πειραιᾶ οὐκέτι, ὥσπερ 
΄“ ,ὔ, Ν , ΄ ὔ 

διενοοῦντο, καταδείσαντες τὸν κίνδυνον (καί τις καὶ ἄνεμος 
Ψ 5 Ἄ, ΄σι ᾿, ΄“ ΄“ Ν 

ιοὸ λέγεται αὐτοὺς κωλῦσαι,) ἐπὶ δὲ τῆς Σαλαμῖνος τὸ ἀκρω- 
΄, Ν Ν ,ὔ « ΠΥ ν ΝΑ 7ὔ 5. 8 ΕῚ -“ 3 

τήριον τὸ πρὸς Μέγαρα ὁρῶν" καὶ φρούριον ἐπ᾽ αὐτοῦ ἣν 
Ν ΄ ΄ ᾿ “ ἊΝ ΄σ ΄-“ 

καὶ νεῶν τριῶν φυλακὴ τοῦ μὴ ἐσπλεῖν Μεγαρεῦσι μηδ᾽ 
ι} Ἃ “ δέ “ ΄ β ἊἋ Ν οὐ Ἷ 

ἐκπλεῖν μηδέν. τῷ τε φρουρίῳ προσέβαλον καὶ τὰς τριήρεις 4 
3 , Χ [4 ΒΩ ΄σ “ 

ἀφείλκυσαν κενᾶς, τὴν τε ἄλλην Σαλαμῖνα ἀπροσδοκήτοις 

ΧΟΙ͂ΓΨ. ἐς δὲ τὰς ᾿Αθήνας φρυκτοί 
Ε ΝΕ ΑΝ τς ᾺΧ τ ,ὔ ὃ 

ΤΕ Ὥροντο πολέμιοι Και εΚΊΤ ηξις ἐγένετο οὐυοεξ- 

» ΄ » ͵ 

ἐπσίπέεσοντες ἐπόρθουν. 

Αἰμθηβ ἴ5 δὖ ἢγβί 

ἔσο ἱπίο ρτθδαὺ - ε ᾿ τ , ΤΑΣ 

Ἀατπι τ ἔπη ἃ ἤθοξ 5. μίας τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐλασσων. 
ΒαΒΕΙν βοὴ ουὖξ ἴῃ 

« ᾿ 

οἱ μεν2 
ΝΝ » ΄ 2 » Ν ω ΕΝ Ἁ 

γὰρ εν Τῷ αστει ἐς Τον ΠΕειραιᾶ φΟντο τους ΒΘΔΓΟΝ οὗὨ [ῃ8 ΘΠΘΙΏΥ, 

1. εὐθὺς πλεῦσαι σ.Ὦ. 4. οὔτ᾽ ---οὔτε. ΒΕΚΚ. ποα τοσορὶί Ῥορρο. Οοαά. 
οὐδ᾽---οὐδέ. τοῦ] οπῃ. Ὁ. 5. εἶ] οἵη. (6. 6. προαισθέσθαι (.(. προαί- 
σθεσθαι Δ.Β.Ε. Εν, ΒΕΚΚ. εα. 1822. προΐσεσθαι ΡΥ. Ἐ. προήσεσθαι (ΟΥΥ. . ἐκ] 
ἐπὶ 1,..0.Ρ. 8. οὐκέτι] οὗ Ο. 1ο. λέγεται αὐτοὺς Α.Β.Β.Ε.Η.,6.Υ.».ἢ. 
Ρορρο. (0611. ΒΕκκ. (.(. 6 νυ]ρο αὐτοὺς λέγεται. 11. αὐτῷ 1,..0.0. 
12. ἐπιπλεῖν (.6. 13. προσέβαλλον ΟΟΚ. 14. ἐφείλκυσαν σ΄. 
ἀπροσδοκήτως 6. 1: τὸν] ὁπι; (τ 1.0}. 18. ἐσπεπλευκέναι τοὺς 
πολεμίους ἃ. 

Εἰτηδΐθ. 4. ἐπεὶ οὔτ᾽ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς κ. τ. Δ. 
“ ΝΟΡΟοαΥ Παᾶ {πουρῃϊ οἵ [Π6 δον 5 
“ς ἰοΙ ΡΠ ηρ ἴο ΒΌΓΡΙΙΒΘ ῬΙΓΘΘΙΒ: [ῸΓ 
“ς ἃ5 ἴο {Π6 ΟΥ̓ΠΕΥ σοῃοοῖν Ὁ ]6 οδ86, {πμαΐ 
““ οὗ ἃ 6]: θογαίθ πα ορθῃ αἰΐδοκ ἸΡΟῚ 
“αἴ, 0 Οη86 δᾶ Βιυρροβϑθῆ {πμαῇ {Π6Ὺ 
“ρου ]α ΕἸΓΠΘΓ νοπίμγα 50 ἢ ἃ {πϊηρ, 
“ΟΥ̓ 1 {Ποὺ βῃου]ά νεπίαγε ἴΐ, {Πα 11 
““ σου]α [41] ἴο θ6 αἸβοονεγθα ἴῃ {1π|6.᾿ 
ΓΗΒ ΒΕ ΚΙ ΚοΥ ᾽5Β σογγθοίΐοη οὔτε---οὔτε, 
Ἰηβίθδα οἵ {Π6 οἹὰ γεδαϊηρ οὐδὲ---οὐδὲ, 
ἌΡΡΘΑΥΒ ἴο Ὀ6 ΠΕΟΘΒΒΆΤΥ. 

6. προαισθέσθαι] ΒΘΚΙΚΕΙ τοαβ προ- 
αἰσθεσθαι, ἃ5 ἴτοτη προαίσθομαι, ἃ ἴογτπη 
ὙΠΟ Βυζίπιαπ δΔοκπον]θάροβ 88 ἰθρὶ- 

α΄. στ. 8. 114. ἴῃ αἰσθάνομαι. 
Βαΐ ΒΓΕΙΥ {Π6 δουϊβύ ἴβηβθ δπα ποΐ {Π6 
Ῥγεβθηῦ 18 ἤΠθυΘ σα γθα, 85 ἴη 11]. 89,2. 
ΠΟΤ ΒΘΚΚΘΥ ὨΙΠΊ56] τοδαβ καταφρο- 
νοῦντες κἂν προαισθέσθαι. 
9. καὶ ἄνεμος] Καὶ ροβί τὶς ΒΕ6 06 Δ01η- 

ἅἀγα οεχ πος εὖ ρ] τ 5 Του Π1α15. 8]1- 
ΟΥ̓ΙΠ]16 Ἰοοῖβ ἀοοοῦ θρμαπιιβ δά 
δουρί. ἀ6 Πιια]θοῖ. Ρ. 34. 106 φρυκτοῖς, 
6 αυϊθὰβ ἴῃ ΡΓΠοΟ. ΟΡ. 566. [1ρ5. Υ. 
Ὧ6 ΜΙ|Π|. Βοῖη. 9. Ἃετγπιδη. εὐ Οεγά. 
δα ΨΙΓΡΊΙ. Π1. ποιά. 26. θυ ΚΕΚ. 

12. τοῦ μὴ ἐσπλεῖν Μεγαρεῦσι κ. τ. λ.} 
Οομωρατα 11]. 51,1, 2. 1. 67. 

ἈΦ», 



924 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΟΟΑΝῚ ΟΕ ΑΤΤΙΟΑ. Α. Ὁ. 439. ΟἸνΩρΡ. 87. 4. 

Ξ 2 5 Ἄ: 5, . ΕῚ » ΄“ 

Ψθο νοίγοαι νἶμι Δ πολεμίους ἐσπεπλευκέναι ἤδη, οἱ δ᾽ ἐν τῷ 
βροθᾶ τὸ Μορδνα, ἔτΌσα - ͵, -  -Ξ οὖν 
φεδρόδεε ομόαν ον Πειραιεῖ τὴν τε; Σαλαμινα ῃρῆσθαι ἐνόμιζον 

κ᾿ Ν ΣΤ Ἂς » ᾽ “- ᾽ ΔΎΟ Ἂ Ὁ, 

καὶ παρὰ σφᾶς ὅσον οὐκ ἐσπλεῖν αὐτοὺς οπερ ἂν, εἰ ἐβου- 
- ε ,ὔ Ἃ ΦΝ ΤῊΝ Ν Ω Ἃ 

λήθησαν μὴ κατοκνῆσαι; ῥᾳδίως ἂν ἐγένετο καὶ οὐκ ἂν 
" » ΄ ΄ Ν Ὁ « ΄,ὕ Ν ΄ 

ϑἄάνεμος ἐκώλυσε. βοηθήσαντες δὲ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ πανδημεὶ οἱ ὅ 
΄ ΄σ΄' ΄- ΄σ Ὧν » ἐς 

᾿Αθηναῖοι ἐς τὸν Πειραιᾶ ναῦς τε καθεΐλκον, καὶ ἐσβάντες 
Ν Χ μὴ Ἦν ΄ “-“ Ν Ν ϑ ΩΝ, εν 

κατὰ σπουδὴν καὶ πολλῷ θορύβῳ ταῖς μὲν ναυσὶν ἐπὶ τὴν 
΄ 357 ΄- “ Ν᾽ ἣν ΄- ΄ 

Σαλαμῖνα ἔπλεον, τῷ πεζῷ δὲ φυλακὰς τοῦ [Πειραιῶς 
« ᾿ ΄ ε , Χ , 

“καθίσταντο. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ὡς ἤσθοντο τὴν βοήθειαν, 
͵ ΡΝ ΝΥ Χ Ν ν. 9 ΄ Ν 

καταδραμόντες τῆς Σαλαμῖνος τὰ πολλὰ καὶ ἀνθρώπους καὶ το 
΄ ΄ Ν Ν -“ - » “-“ ΄ ΄- 

λείαν λαβόντες καὶ τὰς τρεῖς ναῦς ἐκ τοῦ Βουδόρου τοῦ 
΄ Χ , ΑΝ ἰφὺ Ψ, ",ὕ Ν Ψ Ν 

φρουρίου κατὰ τάχος ἐπὶ τῆς Νισαίας ἐπλεον᾽ ἐστι γαρ 
“ ἣν - “- » ΝῚ εΥ̓ ᾿ς σι εν 

6 τι ὖ καὶ αἱ νῆες αὐτοὺς διὰ χρόνου καθελκυσθεῖσαι καὶ 
»ὼΝ 5 ΄ ᾿ Ἂ ΄ 

5 οὐδὲν στέγουσαι ἐφόβουν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὰ Μέγαρα 
΄’, “ , » , ’ὔ ς ΄Ὰ 

ὁ πάλιν ἐπὶ τῆς Κορίνθου ἀπεχώρησαν πεζοί. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι τὸ 
» ’ὔ “ ἣΝ -“ ω 5» ὔ Ν 

οὐκέτι καταλαβόντες πρὸς τῇ Σαλαμῖνι ἀπέπλευσαν καὶ 
» 7 ἊΝ ΄“- ΧΝ “ “- “ -“ 

αὐτοί: καὶ μετὰ τοῦτο φυλακὴν ἅμα τοῦ [Πειραιῶς μᾶλλον 
Ν Ν » ΄σ- ; Ἕ Ν - 5᾽ 3 

τὸ λοιπὸν ἐποιοῦντο λιμένων τε κλῃσει καὶ τῇ ἄλλῃ επι- 
» 

μελείᾳ. 
[. Ν Ν Χ ᾽ Χ ΄ - “-“ ,ὔ 

ΧΟΥ. Ὕ πὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ χειμῶνος τούτου 20 
͵7 Ὡ « 4 » [4 “- Ν 

ἀρχομένου, Σιτάλκης ὁ “ρεω ᾿Οδρύσης Θρᾳκῶν βασιλεὺς 

2. τήν τε σαλαμῖνα ἡρῆσθαι ἐνόμιζον Α.Β.ἘΕΙΟΝ. Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΚ. τήν 
τε τῶν σαλαμινίων πόλιν ἑαλωκέναι καὶ παρὰ (.(.1.1..0ὺ.Ρ.0.6. ΜΝαϊρο τῶν σαλ. τ. 
ἡρῆσθαι. 4. ὅπερ εἰ ἂν μὴ ἐβουλήθησαν ΙΧ. 4. αἰΐογυσα ἂν οτχ. Ο.α.1..0.Ὀ.6, 
9. καθίσαντο .. ἠσθάνοντο (.6.Ἁἁ τ1. βουδώρου (.1. βουδούρου δ. 12. ἀπέ- 
πλεὸον (.α.Κ.1,..0.}.ἃ.6.1. ἐπέπλεον Ὁ. 13. ὅ τε ΑΡΤΘβομῖιΒ. δὶς οὔϊαπη ΡΟΡΡΟ 
(06}}. εὐ Βεκικ. νυ]ρο ὅτε. αἱ] οπι. Κα. 14. τὰ] οἵη. (.(.1..0.}.6. 15. ἀπὸ 
{ς{π}..6. πεζῇ Ο.α.1.1.0.}.6. Βεκκ. δα. τι832. πεζοί Α.Β.Β.Ε, 17. ἅμα 
ΑΙΒΙΕΕΗ ΚΟΝΥ.ς ἣρ..1. Ηδδοὶκ. Ρορρο. (ἀοθ! εν. ΒῈκΚ. Ο6. οἱ οϑίθιι ἤδη. 
ι8. κλήισει Α.Β.Ο. κλήσει ΕΗ ΚΝ. ἢ. Ῥορρο. (ἄοβ]ου. Βεῖκκ. ναυΐρο κλείσει. 
κλίσει Υ. ἐπιμελείᾳ] ἀσφαλείᾳ Υ .. 21. τήρεως ἘΚ, τύρεω ἀ... 
Θράκης ἃ.1. 

15. πεζοί. πεζῇ, »νπϊο ΒΟΚΚΟΥ Πὰ5 21. Σιτάλκης ὁ Τήρεω] Οοπιρατα Ηε- 
ΡΓΟίογγθα, 15 ἸΠΟΓΘ σοΙηηοη ; θὰ ψν τοαοΐ. ΠΥ. 80. ἀπα ἴοτ ὕΠ6. γν 016 οχρθ- 
μάνα ἴῃ ΥἼ]. 75» 7. πεζούς τε ἀντὶ ναυβα- αἰθίοπ οἵ ϑ᾽041|κο8, ΠἸοάοσγιβ, ΧἼΙ. Ρ. 
τῶν πορευομένους, ΜΏΪΟΝ Ἰυδυ θα, 1 τοά. δ. Ἐμιοάομμ. ψνῃοβθ δοοοπηΐ 18, 
{πη κ, 1ῃ6 σοτητηοη τϑδαϊηρ,. ΠΟυνΟνΘΥ, ΤΠ ΓΟΪΥ δὴ ΔΟτἀρτηθηΐ οἵ [Π|6 

18. λιμένων κλήσει) ὅε6. {π6 ποίθ οθ ἰθχὺ οἵ 'Πμογ ἀἸ 65. 
ὙΠ: οὐ; 4. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, 1]. 95; 96. 
ΤΗΝΑΟΘΕ. Α.6. 439. ΟἸνΠΙρ. 87. 4. 

{2..} 

ΝΟΝΤΗ ΟΓ 

ΘΟΒΕΈΕΟΘΕ. 

ΤὨΗγδοίδη ΘΧ ρθα 0 

ἐστράτευσεν ἐπὶ Ἰ]ερδίκκαν τὸν ᾿Αλεξάνδρου 

Μακεδονίας βασιλέα καὶ ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς 
ἀρδϊηϑὺ Μδοθαοηΐα » ,ὔ ͵7ὔ φ Χ Ἁ 74 

ἐπὶ Θράκης, δύο ὑποσχέσεις τὴν μὲν βουλό- ῬΑΓΕΝ ὉΠΟΟΓίΆΪΘΠ. 88 

ἃ αἰνθυβίοη. ἴῃ ἴδν οι τ ΄ Χ Ἂ Ἂν ᾽ "- “ 

ΕΑ παπΒ μενος ἀναπρᾶξαι ΤῊΡ δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. ὃ τε 
ο ΘΠ. 

5 ΒΙΤΑΙΚΕΒ Κκίηρ οἵ 
Ν Α » “-“ ε ΄ 5 3 

γὰρ Ἱ]ερδίκκας αὐτῷ ὑποσχόμενος, εἰ ᾿Αθη- 
ἴ1η6 Οαγυϑᾶη ΤΗγᾶ- 

7 Α « Ν " » Ν ΄σ 

οἴδηδ, ναίοις τε διαλλάξειεν ἑαυτὸν κατ᾽ ἀρχὰς τῷ 
7 ν Ν » “- Ἂ 

πολέμῳ πιεζόμενον καὶ Φίλιππον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πολέ- 
», ᾽ν ΄ 5: π᾿ 7 ὰ «ε ΄, » 

μιον ὄντα μὴ καταγάγοι ἐπὶ βασιλείᾳ, ἃ ὑπεδέξατο οὐκ 
» 2 “ . ,ὔ ἊΝ γΝ ς Ἁ “ ν 

ἐπετέλει: τοῖς τε ᾿Αθηναίοις αὐτὸς ὡμολογήκει, ὅτε τὴν 
΄ Χ Ἅ Ν ΄ 

το ξυμμαχίαν ἐποιεῖτο, τὸν ἐπὶ Θράκης Χαλκιδικὸν πόλεμον 
΄ » ’ὔ 53 -“ Χ » 5 ω Ν 

καταλύσειν. ἀμφοτέρων οὖν ἐνεκα τὴν ἔφοδον ἐποιεῖτο, καὶ 
.Χ Γφ - 5Ὰ ἃς , ΄ 

τόν τε Φιλίππου υἱὸν ᾿Αμύνταν ὡς ἐπὶ βασιλείᾳ τῶν Μακε- 
᾿ 3 Ν “ Ε 7 ᾿ δΟΥ ΄ 

δόνων ἢγε καὶ τῶν ᾿Αθηναίων πρέσβεις, οἱ ἔτυχον παρόντες 
᾽ “ τ « , σ δ 5) Ν Ν Χ 

τούτων ἕνεκα, καὶ ἡγεμόνα ᾿Αγνωνα᾽ ἐδει γὰρ καὶ τοὺς 
᾿] 4 ’ ἷ ΄“ « [, δ Χ 

ι5 Αθηναίους ναυσί τε καὶ στρατιᾷ ὡς πλείστῃ ἐπὶ τοὺς 
, 3. Ψ' ρ » “ 

Χαλκιδέας παραγενέσθαι. ΧΟΥ͂Ι. ἀνίστησιν οὖν ἐκ τῶν 

Ἐππυπιοταιῖου οἵ πιὸ Οδρυσῶν ὁρμώμενος πρῶτον μὲν τοὺς ἐντὸς 
ΑἸ τού {1068 

ΤΟΙ]Ονν ἃ Ηἷπὶ ἰοὸ {π6 

Βεϊά. 

ΠΟ ΄“ “ ", “ ε ΄ ΄σ 

τοῦ Αἵμου τε ρους καὶ τῆς 'Ροδόπης Θρᾷκας, 
σ“ 5 ,ὔ ’ὔ » Ν ἈΝ ΄ 

ὅσων ἦρχε μέχρι θαλασσὴης ἐς τὸν Ἐξεινόν τε 
, κ᾿ Χχ ε 7 ᾿» Χ ε ΄, - 

φοποντον καὶ τὸν Βιλλήσποντον, ἐπειτα τοὺς ὑπερβάᾶντι Αἷμον 1 ᾽ 
ὔ) ΄-ς Ὁ 2 ΄ » Ν ΄“ γ΄, “ Ν 

Γέτας, καὶ ὅσα ἀλλα μέρη ἐντὸς τοῦ ᾿Ιστρου ποταμοῦ πρὸς 
΄ὕ, ΡΝ Ν - 3 7 ΄ ’ Ὰ ΧΎΣΟῸΝ θάλασσαν μᾶλλον τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου κατῴκητο" εἰσὶ 

3. θράκης δύο Α.Β.ΒΟ.Η.ΚΟΝΟΥ͂.ς. Ῥορρο. Θοε]1ογ. Βοκ]ς. θράκης διὰ δύο (.Ε. 
οὐ νυ]ρο. τῆς θράκης ἡ. 4. ἐπιδοῦναι ». ἀποδοῦναι τοῖς ἀθηναίοις Ἐ. 17. πιεζό- 
μενος 4. 0. ὁμολογήκει ἡ, 132. πρέσβεις] οτη. Ε. ΗΝ, οὐ σοτγ. Ε. τα. ἀγῶνα Β. 
τη. ὀδρυσσῶν ἴ. 18. αἵμου Α.Β.Ο.ΟΙΚΌΩΝ,ο. Ηδαοκ. Ῥορρο. οο]]οσ. ΒῈκκ. 
οὐ 1ίὰ ραββϑίτη. Εν. Ἐς οὐ να]σο αἴμου. τε] οηι. (ἃ. 10. θαλάσσης ἐς Α.Β.Ο.Ε. 
Ὰ.Η.ΚΟΝΟΝ ς α.6.8.ν.}.1. Ηδαοῖς. Ῥορρο. (0611. ΒΚ. να]ρο θαλάσσης τῆς ἐς. 
20. ὑπερβάντας (,.}..6. αἱμογιγέτας Υ. 

20. τοὺς ὑπερβάντι Αἷμον Τέτας] ΤἼΘ 
τη οτ Βα]ρατα, ΟΥ̓ {Π6 σοππηίγν Ρ6- 
ἔθη {πΠ6 ΔΙ Καὴ δἀηα {π6 [)δπιι|06. 
ΗἨογοάοίιβ᾽ δοσουηΐ οἵ (π6 (ἀδίςο ἀπᾶ 
{πε 1γ σοα ΖΑ] Ππηοχὶβ 15. νν6}} πουνη. Ι΄ 
0ο3-οῦό. Ἴ1ε (εἴθ γνοῦθ ἀροιΐ βἰχίν 
ὙΘΑΥΒ. ἰΓΘΓυναΓ 5. ΠΟΙ ΙΙΘΓΘ ἢ ἃ Πα ΠΠΟΒΕΥ 

ὩὙ. τοῦ] οἵη. Καὶ, 

αἀτίνθη οἱ οἵ {Ποὶν ο] σοι πίγν ΔΟΓΟΒΒ 
{π6 1)άπιῦ6. Ὅν {πΠ6 ΤΑ] αη5, πο 
Παα {Πϑπηβοῖνεβ ἤδα ἔγοιη {πεῖ οὐνῃ 
ΤΟΥΓΠΊΘΥ ΘΟΙΠΕΥ ἴῃ ουνῖα ΔΠ6 ΤΟΝ ΕΓ 
Ηπηραγν ἴο Θβοαρο [Π6 ἀοιηϊπίοη οὗ {πὸ 
᾿ηνδάϊησ (ἀαι]5. ὅθ ΝΊΘΡΌἢγ, Κ]οῖηθ 
ΘΟΒσΙ 6. Ρ. 274: ὅζα. 
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δ᾽ ΄ ΤῸ ̓’ Ν « ΄, “ , ΄σ ’ Ν « 2 

οἱ Ἰέται καὶ οἱ ταύτῃ Ὁμοροὶ τε τοῖς Σκυθαις καὶ ὁμο- 
Ἂ ΄ ΄ ’΄ ΄ “ 

2σκεῦυοι, πάντες ἱπποτοζόται. παρεκάλει δὲ καὶ τῶν ὀρεινῶν 
΄“ Χ “-“ » ἵΑ Ν Ν ΄ 

Θρᾳκῶν πολλοὺς τῶν αὐτονόμων καὶ μαχαιροφύρων, οἱ Δῖοι 
΄“ Ν ε , « “ » “-“ 

καλοῦνται, τὴν 'Ροδόπην οἱ πλεῖστοι οἰκοῦντες" καὶ τοὺς μὲν 
“ Ὑ) - » ΄ Ν 

ϑμισθῷ ἔπειθεν, οἱ δ᾽ ἐθελονταὶ ξυνηκολούθουν. ἀνίστη δὲδ 
Ἀ,.9 “ “ σ 3, Ἀρέτα, 

καὶ ᾿Αγριᾶνας καὶ Λαιαίους καὶ ἄλλα ὅσα ἔθνη Παιονικὰ ὧν 
5 " “ ᾽ “ - δὰ ΄, ' ᾿; 

ἦρχε᾽ καὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς οὗτοι ἦσαν, μέχρι γὰρ 
,ὔ ,ὔ , “ ’ ΄-“ 

Γρααίων καὶ Λαιαίων Παιόνων καὶ τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ, 

1. καὶ ὁμόσκευοι τοῖς σκύθαις Υ. 
9 5» ΄ 

Αγ. Οτη. Υ. ἀκιάνας Κα. 

ὅσα ἄλλα 1,.0. 

νων Ο.ς.4...1. εἴ γρ. Α.Ε. 

μόνος α. 

38. μαχαιροφόρων] Ἰάεπι 46 ϑαγτηδῖ5 
εὐ (ἀβιῖ8, ν]ο 15 “ΤΠ ουηϊΐδ 8 ΓΘΡΊΟΙΪ, Β0Γ]- 
ΡΠ Ονϊὰ. Ν. ΤΥ. 7. 10. 71)οχέογα ποπ 
ϑοσηῖβ ἤχο ααγὸ υἱΐπογα Οἰἰέγο, Οιιθηι 
οἱποίμηι ἰαΐεγὶ δαγθαγιιδ οπιιῖδ ἠαθεί. 
Ὀύυκεκ. 

4. τὴν Ῥοδόπην οἱ πλεῖστοι οἰκοῦντες 
ΤῊ τηδίη βκαϊθίοη οἵ {Π6 οοπηίτυ Ὀ6- 
ἔννεθῃ {ῃ6 θᾶπαῦραῈ πα μ6 ὐὔρεθδη 
σΟηβιβίβ οὗ ἴὉ0Γ 11π685 οὗ τποιηΐδ! 8 
Τηθο Πρ 06 ΔΠΟΙΠΘΙ Ἰῃ {Π6 οαΠΐΓθ, πα 
ΤΟΥΓΏΪηΡ ὨΘΑΙΥ ἃ δ. (ἀβουρθ᾽Β ΟΓΟΒ8. 
ΟΥ̓ {Πε686 ἔουσ [Π6 πουίμθυῃ [1Π6 ΘΟΠΊ6Β 
ἀονη ὌΡΟη {π6 Πάπα} 6 Ὀεύννθθη Βεὶ- 
σταᾶθ δηὰ Πα α]η, δηα [ουτηβ {Π6 τηδρ- 
τἰβοθηΐ βοθπογΥ οἵ {πΠ6 ἴγορ (αἴθ. “ΓΠ15 
1η6 αἰνιάθε Βυ]ράαγία ἔγομη ϑθγνία. 16 
ΒΟΌΓΠΘΓΠ 11Π6, νν ὨΊΟἢ 15 ἈΠΟΩΟρΡο, ΓὰΠ8 
ἄοννη ἴο 1Π6 ἄλρεοαη. δηα ἴῃ ἀποϊθηΐ 
σοορταρῃν αἰνιάδα ΓὮγαςα ἴτοπὶ Μδροο- 
ἀοπῖα. 16 ννϑβϑίθσῃ 1|ἴη6, Ἵδ] θὰ δη- 
ΟἸΘηγ ϑεοαγάτιβ πα ΟΥ̓ 6]18, στθα 68 
ἴο 6 δαβίθσῃ οοαβδί οἵ {ῃ6 Δατγίδῖς 
ΠΟᾺΓ Βδριιβα; ννἢ}]186 [Π6 δαβίθι ἢ |1Π6, 
1η6 Ηφιμιβ οἵ [Π6 ἀτθοκβ ἀπ Βοπηδη8, 
πα {1Π6 τηοάετη Βα Καη, αἰντάϊηρσ Ηοι- 
τη6]14 ἔγοπὶ ΒΌ]ραγία, οχύθη 8 ἃ5. [ἀν ἃ8 
[3.0 ὙΜΘΒίθΓη 5Πογο οἵ {Π6 χη. 

ἡ. μέχρι Τγὰρτ Γρααίων καὶ Λαιαίων 
Παιόνων) 'ΓΠ1Β ἰδ ὁπ6 οἵὨ {{|ὸ ἴονν μᾶ8- 
βᾶρθβ ἴῃ ΤΠ πον 468, ̓ η Μν Ὠ]οἢ, 1 ὉΠ] ηΚ, 
(ποτα ἰβ τοοπὶ (ῸΓ 8 οογγθοίϊοη οἵ [ῃ8 
ἰοχί οἢ σοπ]θοίατο ; ἀπ ᾿ζ πιὰν Ὁ ΟὈ- 

28. τῶν] οπι. Κι. 
λαιαίους Α.Β.Ο.Ε ΕΟ Ἢ ΚΝ. Ο.Ρ᾿Ρ. 41} λεαίους. 

παιωνικὰ σ. πολεμικὰ ἃ. 
γρααίων καὶ λαιαίων παιόνων Κι.6. οἵ, αὶ γὰρ ΟΙΏ.» ΒΕ. 

μέχρι λαιαίων παιόνων 
παιόνων Ῥ. μέχρι γρααίων παιόνων. ΒεΕΚΚ. Ῥορρο. (ε]]. 
λααίων παιόνων οἷ 816, ΠΙΒ] φῃοα παιόνων οπ|., Κ᾿. 

δίοι ΗΚΟΥΝ. 6. καὶ αῃηΐθ 

1- ἀρχῆς) γῆς 5. μέχρι γὰρ 
(: “μέχρι γὰρ λαιαίων παιό- 
μέχρι γααίων καὶ λαιαίων 
ψαϊσο μέχρι γρααίων καὶ 

ὃ, καὶ παιόνων καὶ στρυμ- 

ΒΟΥΡΘΩ͂, (Παΐ {[Π6 δυϊπουιυ οἵ Μ55. 15 
ΠΟΥΠΘΓΘ. ΘηΓ 6 ἴο 50 ᾿{π|Δ ἀθἔθγθησθ 
85 ἴῃ {πο86 Ῥ]ᾶσθ8 ψν] ἢ ταϊαΐθ ἴο ἴΠ8 
ΘθορτΡηΥ οἵ δοιμηΐτ]68Β ἱπΊροΎθοαν 
Κπονη, 8η6 ἴο ΠᾶΠ165 ΨΊ Δ ΒΙΟἢ {Π68 
{ΓΔΉΒΟΙΙ ΕΓΒ. οὗ {Π6 Ἰον ΕΓ δηριγα δᾶ 
ΠῸ δοαιαϊηΐδηοθ. ἴῃ {π86 ρῥγεβεηΐ ἴῃ- 
βίδησθ 1 ἢᾶνα σγϑβίοσθα {Π6 σοπ]ποίϊοη 
γὰρ αἴϊογ μέχρι ὁ5 {π6 Δυςῃουιν οἵ [ῃ6 
Μ5Ν. ΟΟΟΚ ς.α.6..1. δῃα τηᾶγρ. Α. 
1 παν στοίαϊπθα ῃ6 ννογᾶβ καὶ Λαιαίων, 
ΠΙΟ {Π6 Ἰαΐθυ βαϊίουβ μάνα σεα]θοΐοα, 
Δη4 1 Πᾶν δποϊοβθα {πΠ6 ψογὰ οὗ ἴῃ 
Ὀτδοκεοῖβ, θθοδιβθ 1 Ὀθ]θνα 10 τννὰβ 1π- 
Βουίθα το σοιηρ]οίθ {Π6 βθηΐθησθ, δου 
[η6 ὑσιιθ σοῃϑίστιοίοη. μα Ὀδθη Ἰοβί ὈῪ 
1Π6 Ομ ββίοπ οἵ ἴΠ6 σοπ]αποίϊοη γὰρ ἴῃ 
[Π6 ΘΑΤ] ΘΙ ρατΐ οὗ Ὁ. “1116 ᾿πίθγργοία- 
(οη ΤΠ6η οἵ 1ῃ6 ψΟ]6 ραββαρθ νου] 
Ὀ6 85 [ῪὉ]]ονν5 : “Ηθ οΔ]16α ουΐ 4150 [Π8 
“ Αρτ]δηϊδηβ πα [μέρα η8, ἀπ 8}} [Π8 
“ οἴῃ Ῥῳομπίδη ἔτ θ68  Π]η ἢΪ5. ἀο- 
“ χῃηΐοη. Απα {Π8686. ψγοσο {π6 Ιαβῖ 
ΚΕ ῬΘΟΡΙΘ ἴο νν]οἢ Ὁ οχιθπαθα ; [ῸῸΓ αἵ 
“ τῃρ γδθθδηβ δηα 1 οθαηβ, Ὀοῃ Ρω- 
““ οῃἶαῃ {10 685, ἀπ αὖ 1ῃ6 στῖνοὺ ϑίτυ- 
“π0η, γν Ὠ]οἢ ἤἥοννβ ΤὨγοῸρἢ {Π6ῚῚ σου - 
Καγγ, [Π6 Θιηρὶ 6 οἵ δ᾽ [168 Τογπϊηαῖθα 
“τον ατὰβ. Ῥῳοηῖΐα, [Π6 Ῥωοηΐδηϑ ἔγῸ πῇ 

κε τΠ]15 Ροϊηΐ θοϊηρ Ἰμαθροπάρηϊ. Ὃρί- 
ζεσθαι μέχρι Τρααίων, “ΤῸ γρδο ἢ ἃ8 τα 
κε ἃ 5. ἴπ6 ταθθαηβ πα Πογ6 βίορ," 1 
Δ ἢ ΘΥΡΓΘΒΒΙΟῺ ΓΘβθιῃ Ὁ] ηρ; ὑΠαΐ ἴῃ 1. ν; 

- 

- 
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ὃς ἐκ τοῦ Σκομίου ὄρους διὰ Τ᾽ρααίων καὶ Λαιαίων ῥεῖ, [ οὗ 
« ζ [᾿ ΕῚ Ἁ Ἁ Ν Π ἤ; 5 ’, ἠδ 

ωρι ΕΤῸ ἢ ἀρχὴ Τα στρος αιονᾶς αὐυτονομοὺς ἢ Ἴ. τὰ δὲ4 

. πρὸς Τριβαλλοὺς, καὶ τούτους αὐτονόμους, Τρῆρες ὥριζον 

καὶ Τιλαταῖοι" οἰκοῦσι δ᾽ οὗτοι πρὸς βορέαν τοῦ Σκόμβρου 
ΝΜ Ἂν ΄ ἮΝ « ,ὔ ’ὔ ’, “ ᾽ ,ὔ 

βόρους καὶ παρηκουσι πρὸς ἡλίου δύσιν μέχρι τοῦ ᾿Οσκίου 

ποταμοῦ. 
δὺ δὰ - “-“ 7 σ 

ῥεῖ δ᾽ οὗτος ἐκ τοῦ ὄρους ὅθενπερ καὶ ὁ Νέστος 5 
ἧς ΕΟ Ἔ 4 Ἄν ἈΝ Ε Ν ν ὁ 3 ΄ “ 

καὶ ὁ Εβρος" ἐστι δὲ ἔρημον τὸ ὄρος καὶ μέγα, ἐχόμενον τῆς 

“Ῥοδόπης. 

Ἑ χέίοπέ οὔ "5 ἀοτηπΠῖοη. 

Ναΐαγϑ οὗ Πἰβ ΓθυθΠι168. πόλεως ἐς τὸν 

ῬΟΟΙ οὗ ΠΪβ ΘΠΊΡΙΓΘ. 

ΧΟΥΊΤΙ. ἐγένετο δὲ ἡ ἀρχὴ ἡ ̓ Οδρυσῶν μέγεθος 

ἐπὶ μὲν θάλασσαν καθήκουσα ἀπὸ ᾿Αβδήρων 
5᾽ Ἷ Ἀ 7] 

Εὐξζεινον πόντον τὸν μέγρι μέχρ 
7 “ ἰ , « -“ 

Ιστρου ποταμοῦ" αὕτη περίπλους ἐστὶν ἡ γῆ 

1. σκόμβρου Η.Ο. εοιτ. Ε. οἱ τπᾶγρ. α. Ῥορρο. 
2. ὡρίζεται Β. 

8. τριβαλοὺς α. 
Σκομίου ΒΕΚΚ. εἰ να]ρῸ. 

διὰ τῶν γρααίων α.6.1. 
τὰ πρὸς Παίονας ΟΠη. 8: παιόνας Ἐ. 
τριλαταῖοι Υ. τοῦ ὄρους 4.6. 

σκόβρου 1,..Ῥ. κοσμίου ἃ.6.1. 
ὁρίζεται σ. ἢ. ἡ ἀρχὴ τὰ] οτη. ἢ. 

4. τλιραταῖοι 1.Νι.0.6. 
πος ὁπ. 6. ἔμβρος 

ΒΒ σι. ἐρῆμον ΒεκΚΚ. καὶ] οτη. ἴ.. ἀρχόμενον Κ΄. 8. ἡ ὀδρυσῶν]) τῶν 
ὀδρυσῶν Ὁ. ὀδρυσῶν 1... 9. ἀπὸ] ὑπ’ Κι. 10. πόντον] ποταμὸν ἃ. 
τὸν] οἵη. Ο. 11. ἔσται 6. τῇ γῇ ε.ἴ. 

μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν ἡ βρα- 
δυτής. (ὐοΙηρδΓ6 4150 ἴΠ6 ποΐβ οῃ 1. 51, 23. 

[ΠΠπ6 Ῥεομπίδηβ, δοοογάϊησ το Ηετο- 
ἀοίΐιπβ, νοσα οἵ ἴΠ6 βαηθ στὰσθ 85 [6 
Τδιουϊαηβ οἵ Ἴτου, τπαΐῖ 15, πεν Ὀ6- 
Ἰοηρσεα το {Ππᾶΐ βίοοκ νυ] ἢ ονθυβρτθδα 
ννεβίοτῃ βία, ἄσεεςθ, ἀπ [{Ἀ]γ, ἴῃ {Π6 
δα ]]θϑῦ {1πΠ|685, 8Π6 ΠΟ ἢ 15 ΘΟΙΠΙΠΟΠΙΥ͂ 
(4116 {Π6 Ρε]αβσίαη. Νονν 1Ὁ 15 ΘΌΤΙΟΙΙΒ 
ἴο πα διηοὴρσ ἴπ6 Ῥεθοῃϊδηβ [Π8 ΠΆΠῚΘ 
οἵ 1η6 ἀτδεθδηβ, ψν Β]οἢ 18 θυ] θην {Π8 
ΒΔΙΠ6 ΨΟΓ͵Τα δ8 {πε 1αἴη τΓἼδὶῖ, [Π6 ΠΔΠῚ6 
Ὀγν ΒΟ [Π6 Ποτηδηβ, 8π6 ἀοαθ 1655 
1ῃ6 [1{8]18Πη85 σϑῆθγα]ν, ἀδβισπαίθα {Π86 
Ηε]]οπϊαηβ. ἽΠΠΟΥ ΔρΡΡ]Ι6α Ὁ ἴο {Π6 
Ἠε]]οπΐδηβ, θθοδιιβο {πὸ ν παα Ὀδθη δε 
ἴο ἀρΡῚν ἴῦ το {πΠ6 Ῥε]αβσίδῃ ΠΔ ΙΔ ηΐ5 
οἵ (ἀτοθοθ, Ὀεοίοσθ (ῃη6 ἢ ο]]θ μη ΤΌΒ6 
0 ΘΙΠΙΠΘΠΟΘ; δηα Ὀδοᾶιιβθ, ΔΟΟΟΥ ΠΡ 
το Ατιβίοῦθ, {η6 Ηδ]]θπϊαηβ. νι θη ἴΠ6Υ 
Ἰινβὰ ἴῃ Ἐριγιιβ υνεπί Ὀγ {Π6 πᾶῖηθ οὗ 
τοὶ. ΝΙΘΌΌΠΓ Βαρροβοβ {πᾶΐ [6 
ΒΆΠΠΘ ΠΆΤΩΘ ΤΠΔΥ 4150 πᾶν Ὀ66Π ὈΟΓΠΒ 
Ὀγ 1Π6 Ῥεϊδβρίδηβ οἵ [{ἀ]γ.] 

1. Σκομίου] ΑἹ. Σκόμβρου. Ὠϊπς Σκόμ- 
βροι Θράκιον. ἔθνος Ἠφδνοῆ. Φσορὶιβ 
ΡΙΙπῖο. (ὐβάτεπιαβ, Ρ. 705. Σκοπίων πόλις. 
λ. 7.55. 

Σκομίου] ΝΙΘΡΌΝΙ τοίδϊ 8 {Π158. [ΌΓΤὴ 
οἵ {6 ννογά, (ΚΊοιηθ οι γι θη, Ρ. 374.) 
ΔΠα ΠῚΒ σοορτάρῃϊοαὶ δχαοίηθβϑ. οοιη- 

Ῥιποα νὰ ΒΕΚΚΟΥ 5. ΟΥΠ]08] ἰδοῦ ΓΘ 
ἀβοϊβῖνθ 1 ΤΠ]ηκΚ ἴῃ ἔανουτγ οὗ Ἰὕ. 

5. μέχρι τοῦ ᾿Οσκίου ποταμοῦ) ΤῊ]5 
15 ῬΕΓΠᾶΡ8 Π8 Β8Π16 ΤΊΥΘΙ ῬΏΙΟΙ ἴῃ {ῃ6 
ΜΚ, οἵ Ηετγοαοίαβ 15 681164 Σκίος, ΟΥ 
Κῖος, ΟΥ Κίος, δἀπα ννῇϊοἢ 15 ποτ ἀ6- 
ΒΟΙΙΘα 85 στὶβίησ 1η Ῥεροηΐα, ἃπα ρεπο- 
{ταϊηρ Πγουρ {Π6 ομδΐη οἵ Ηδοιηιβ 
ἴο ΤΠ πΠΟΙΓΉναγα ᾿πΐο {Π6 [1)4ηπ06. 
ΗἩετγοαοί Ι΄. 40. 2. ΤΠ νδ]16ν οὐ ἀ6ῇ]6 
οὗ {Π18 ΤΊΝΙ, [Π6 τηοάθιῃ [5ΚΘΓΥ, ἰ8 1Π6 
τηοϑύ τνββϑίθυ]ν οἵ [η6 ἥνεα ρᾷββ68 οἵ [Π8 
ΒΑ καπ, Ἰθδάϊηρ ἔγτοπι Τᾶϊαγ Βαζάαγα]κ 
ἴο ϑορῃῖα. [10 185. Ῥγοῦα]Υν ἃ ρΌΓρΘ 
ΒΙΠΉΠΔΤ [0 {Ππαῦ [ΠγΟΙΡῊ τυ ΒΙΟἢ {Π6 Βανὰκ 
Καχμηθίοῃι ἤἥοννβ, Ὀδίννθθη Ηδιάποβ αἀπὰ 
ΘΠ Πη] ; [ῸΓ {παΐ ΤΙΝΟΙ 50 πα β 115 
γγᾺΥ {Πτουρἢ ἃ ΟΠαβπὶ 1ῃ ἴΠ6 σΠαϊη οὗ 
Ηφτηιιβ, οὐ 16 ΒΑ Καπ, Δ ΠουρΡῊ {Π6 
ΘΟΙΠΠΊΟΠ Τη808 ΤἜρΡΓοβθηῦ Ὀοίῃ 1ὑ δηὰ 
{Π6 [5ΚῸΓ ἃ5 ΤἸβίηρ οα ἴΠ6 πουίῃ 546 οἵ 
1Π6 ομαϊη. ὅθε {π6 δοοοιὰηΐ οἵ {Π]5 
Ἰαϊίου ροσρθ οἵ {π6ὸ Βυγὰκ Καχηθίοῃὶ ἴῃ 
1)ν. Υ Α]5} 8 ΨΦοῦγηθυ ἔγτοιη (Ὀμπβίδη- 
ὮΠΟΡΪΒ ἴο ΕρΊΔηα, ρΡ. 148, 154. 

9. ἐπὶ μὲν θάλασσαν καθήκουσα] 
“ΑἸ ησ [Π6 Π1η6 οὗἉ 115 βθα-οαβύ, γν 6 ΓῈ 
“1 σΟΠΊ65 ἀοννῃ ἴο [Π6 868. Τὸ μὲν 
παρὰ θάλασσαν. Ἠετοά. 11]. 6,1, 4. 9. 2. 

᾿Αβδήρων] ὕτθ8 πᾷς ἃ "ΠἸΠπηθβὶο 
ΟἸαζοιηθηῖο ἃ. Μ. 9240. οοηαϊία δβί, οἵ 
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Ν ᾿ς Ὁ -.Ἂν Ἂς 7, « “ Ν “ 

τα ξυντομώτατα, ὮΨν αει κατὰ τρυμναᾶν ἰστὴηται Τὸ σνευμα, 

Ν ν᾿ ΄ - - ν γ] “ .«᾿-“ ν 

νηΐ στρογγύυλῃ τεσσάρων ἡμερῶν καὶ ἴσων νυκτῶν ὁδῷ δὲ 

τὰ ξυντομώτατα ἐξ ᾿Αβδήρων ἐς Ἴστρον ἀνὴρ εὔζωνος 

1. τὸ πνεῦμα ἱστῆται Κ. 

ἃ Το. οἱ ΟἸΔΖοπι 118 ᾿πβίδτισγαία ἃ.Μ. 
3464. ᾿π46 Ῥ]ηϊΟ οὐ ὅο]1πὸ (]αζοιηθηθ : 
564 πος ποιηθῃ ρᾶσατη ΟὈΓΙΠαΪ. ΟἸγΙΏΡ. 
ΧΟΙΠ]. πόλιν ἐν τοῖς δυνατωτάτοις ἃ0- 
ῬΘΙαῦ Τιοάοτιβ; απ, οὐ ΑὈΔουϊαΠΟ8 
ΤηΔΡΠΟ ΓΘ] Ο ἃ ΤΙ1041}15 ἔμ508 Παγταΐ, 
οὖ ροβίθα ρϑιϊοι]ο ΠΙθογαΐοβ ἃ Παρ τῖα 
ΟἸγαρ. ΟἹ. (ὑδπίδοιζθῃϊ [θη ροΥΘ πο- 
λίχνιον ογαΐ, ἀδηθ ἃ βειηθῦ 1πΠ ὉΓ)]8 
τηοάπτη τοϑίθοίιση αἱῦ : παης 8661 Πολύ- 
στυλον νοσαηΐ, φιοπηοο αἰβοσίθ πΟιη]- 
πα Οὐτοραϊαία. Ηοαϊο ΝΊΡΟΓ Αβρε- 
τοϑᾶπι, Αϑίγιζζαιη 8}}1 παποιραηί. [βὲ 
εὐ Αθάδγα ἴπ Αποα. ν. ϑίθρῃ. εὖ Νο- 
{115 Εριβο. (ποῖ ο ΟΠ] ΘΟ π Π81] Α. 
(Ἤν. 451. Βα βουρειῦ Ιοαηποβ Αθάοτθ 
Ἐρ. 'νΑ585. 

2. νηὶ στρογγύλῃ) Οὐχ Τπίογρταβ [.ἃ- 
{Ἰπτι8, δ 8]]ατὴ βϑααίβ, ναῦν στρογγύ- 
λην νο]πϑυ]ῦ νϑίθσθ πάνθ χοἐμηααηι, 
ΟΠ 8610. (ἀγεθοὶ 4.16 ΠῚ Πγ1}118 Πάν ]θτι5 
ΠΟΙΠΘΗ ἹΠΙρΡΟΒαοσιιηῦ ἃ ἴοττηα, ἀ6 απὸ 
ϑα]μηα5. ΟΡβογναῖ. δὰ 9.85. Α(ο. οἱ 
Ἀοπι. ρᾶσ. 658. 'βα ποῃ οτσθῦο, ϑεουρ- 
ἴογῈ5 [αἴ πο8. θᾶ8, 488 ὐὑὐτθθοὶ στρογ- 
γύλας νοοσαῃηῦ, τοῤμηαα5 αἸσετγθ. Εὐβύ ἀαῦθ ΠΏ 
ἴῃ δᾶ Τ6 ΒΘ] ΘΠ 118 πι5185 δ᾽ εἴθγιτη, αὶ 
Πὰ8 οπογαγίαβϑ ἈΡΡΘΙΙΓΘ πη] οσιιηΐ. 
᾿Εμπορικὴν Ὠϊς τοοῖθ ΘΧΡΟΠΙ ΞοΠ0]. εἴ 
ΘΌΠ0]. Ατσιβδίορη. ἔχαϊξ. 1962. φορτηγόν. 
για Βεμοῆ. ΓΝ. ἀ6ὸ ὸ Νὰν. 1. Ὁυκ. 
“Α 58Πηρ᾽ ν6886] :᾿ ὁπ6 Ψ Οβ6. ἢ} 
γνὰβ ποῦ 80 ἢαΐ δηα 5Π8]10νν 88 {παΐ οἵ ἃ 
5810 οὗ νγασ, θὰῦ ἄθθρ {κ6 {Πο88 οἵ οἵσ 
ΒΠ1ρ5, ἃ5. θοϊησ Πιίθα [0 σΑΥΤΎ {τοῖρΐ, 
ΤΠΘ86. 5ῃ 108 νγ8ῦθ ἰννᾶυβ ψνοσκθα ὈΥῪ 
58115, Δηἃ σοῃίπηιθα {Π6 1 νογαᾶρσα ὈΥ 
Πρ ἃ85. Μ0Ὲ}} ἃβ ὈῪΥ ἀν; νι ῃθυθαβ ἴῃ 
ΒΠΡ5 οὗ ννγ, ψνΏ]Οἢ. τνοσ οσκοα ὈῪ 
ΟὟΥΒ, ΚΘΠΘΓΆΪΥ Ραΐ το ΒΏΟΓΘ Ἔν υῪ πἰρἩΐ, 
ΠΟ; ΟὨΪΥ Ὀθοάῖιβθ [Π6 ΠΊΘη ΤΘα ΓΘ σϑϑί, 
θυΐ θδοαῖιβθ ΤΠ6 ΓΘ ννὰβ ΠῸ δοοοιημηοαᾶ- 
(Ἰ0η [ῸΓ 5] Θθρὶηρ ΟΥ Θαϊϊηρ οἡ ὈοατΓά. 
Ἡοτγοάοίιβ Γ΄. 86, τ. οοτηραΐθβ {Π6 α18- 
ἴάποθ οὗ ἃ 4ἀνΒ νογᾶρθ δ ἀθοιΐ 700 
βίδα, αηα οὗ ἃ πῖρητ 5. νονάρο αἱ ύοο ; 
γΡΠοτο, Ὀν βρθακίηρ οἵ ἃ Πρ τ᾽ 5 νογᾶρθο, 
ἢ ται θ6 ππήογβίοοα το τηθᾶη ΟἿ 6 
Ρουοστηθα Ὀν Βα] ηρ, ἀπ] ποῦ Ὦν τον - 
Ἰῃὴσ. 18. οβιπηαΐθ νοῦ τὰκ {Π6 
Ἰοηρίῃ οἵ {πὸ νογᾶρο το ΑΡάογα (Ὸ 

{π6 τηοπῦῃ οὗ {πΠ6 Τλαππθ6 ἀροιΐ 5 2οῸ 
βίδαϊα: Νον ἔγοπ {π6 οἷα τηουῖῃ οἵ 
1ῃ6 [)ᾶπαθῦα ἰο {παᾶΐ οὗ η6 Βοβρβοσιβ 
{Π6γ6 ἃΓ6 1ῃ ἃ βίγαιρῃΐ 11Π6 τῇοσθ πδῃ 
ἴὮγθθ ἄθρυθοβ οἵ Ἰαϊυαθ, ΟΥὁ ἀῦονα 210 
ΤΉ1168 : {π6 Ἰοπρτῃ οὗ Π6 Βοβρῃοτιιβ 
156] 18. βιχύθθῃ τη1168, οἵ {πΠ6 Ῥγοροῃίβ 
120, ἃπά οὗ {πὸ Ἠε]]εβροηΐ εἰχίγυ ; 
τηδΚΊηρ᾽ ἴῃ 8}} τού : δηα ἤτοι {Π6 τηου ἢ 
οἵ [π6 Ηε]]θβροπῦ ἴο ΑΡαογὰ 1 ἃ βίγαϊσῃηΐ 
11π6 {Π6γ6 ΤῈ ον 6 ΠΙΠΘΟΥ [η1168 ΠΊΟΤΘ. 
ΤΉ 5 οπ ΑΡάογα ἴο {πΠ6 τηοαῃ οἵ {Π6 
Πάπα. νου] Ὀ6 ἀροιΐ 406 ἘΠρΡΊ5ἢ 
ΤΉ1165 : 8 ἈΡΡΓΟΧΙ ΠΊΔΙΊΟΏ ἴο {Π6 Θϑιϊτηδία 
οἵ Τ ΠποΥ αἸ465 ἃ8 ΠΘᾺΓ ἃ8 131 6 Ο8Π Θχρθοῖ 
ἔγοση {Π6 ταάθηθββ οἵ 8 τποίποα οἵ 
ΠΑΙΟΙ]ΑΓΙΟΠ ; [ῸΓ 520. ίδαϊα ἃ βὐΌ 
ἘΠΡΊΙΒ τηῖ]68, ἃπὰ ἃ 1Π{Π16 ΤΠΟΓΘ : 
ΤΘοΚοηϊηρ 575 ἴδοῦ ἴο {π6 βίδαηϊπη ; 
(866 (Ο]. [,βα]κ θ᾽ 5 ΓοΟρορυάρῃν οἵ ΑἿΠ6Π8, 
Ῥ. 869.) ἀπα 1Π6 αἰδίαποθ ἔτοιη Αθάδγα 
ἴο π6 τπουῖῃ οἵ {π6ὸ ἢ 6]]θβροηΐ τητιϑὺ 
Ῥ6 Θοῃβι ἀθγΆ ΠΥ τοῦθ {ΠΔῃ ΤΟΟ τη1168, 
1 τῦϑ ΒΌΡΡΟΒβ ἃ ψ 6586] ἴο [Ὁ]]οὺν ἴῃ ΔΠΥ͂ 
ἄδθρτθα {πὸ Ππ6 οὗ τῃ68 οοαβί, θνθὴ μὴ ἢ- 
Ὁαΐ ροϊηρ ᾿πίο [Πη6 σα]ῇ οἵ (ὐαγάϊα. [ἢ 
1Π8 Β8ΠῚ8 ΨΥ ὕπεγθ νου] 6 ΤηΔΗΥ͂ 
ΤΠΟΓΘ {ΠδΠ 210 Π11165 ἔτοπῇ {Π6 ΒΟΒΡΠΟΥιΙΒ 
ἴο {π6 1)4πῖι06. ; 

8. ἀνὴρ εὔζωνος ἑνδεκαταῖος τελεῖ] ἼΠ6 
αν 5. ἸΟΌΤΠοΥ οἵ δῃ ἱπαϊντάτια] βῃου]α 
ῬΓΟΡΆΌΙΥ Ὀ6 βού αὖ '2οο βίδαϊα, οὐ δοιέ 
ὑννθηΐν τ Π6. ΤΉ]]68 ΔΠηΠα ἰῃγθθ ααδγίουϑ, 
ΔΟσοταΙηρ [0 {Π6 οοπηριιίαίίΐοη. οἵ Ηδ- 
τοσοίαβ, ΓΝ. ΤΟΊ, 3. 6 Βῃουίου αἸβία ποθ 
οὗ 150 βίδαϊα, ρίνθη 1ἢ ΔΠΟΠΘΙ Ῥαββαρθ 
οἵ Ηεδγοδοίιιβ, δ΄. "3, 2. Β66Π18 [0 ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο [Π6 ΤηλΤῸὴ οὗ ἢ ἃττην. ῬΠδ αἰβίαποθ 
{Π6Π ΔΟΓΟΒΒ ἔγτοπὶ ΑΡάθγα ἴο {Π6 τηοιῖῃ 
οὗ 1π6 1θαπιιῦθ, ἴον {πᾶὸ 15 1π6 1π6 1ῃ- 
τη 664, πνουἹὰ 6 ροιιΐῦ 2529. π|}]188 ; ἴΐ 
15, Πουνθν υ, ΓΘΆ]]ν ἀθονα 280, ΓΟ ΚΟΠΙΠρ' 
δνθὴ ἰο {πὸ οἱ ποῖ} οἵ {πὸ )αηιιθε, 
Ὑν ΠΟ ἢ ννὰβ ἄρον ἢν τη1165 ἴο {Π6 βοῖτ 
οἵ [Π6 δοίιια]! οπθ. Ηοννονον {π6 αἰ[- 
ἔογθ ΠΟ 6 15 ποῦ ργθαίου {πὰ ῃ τηὰὺ Ὀ6 δο- 
οουπηΐοα [ογ ὈΥ ἴΠ6 δαάθοη οὔ {86 
Θριυμοῦ εὔζωνος, ννΠ]ο ἢ ΒΘΘ 5. [0 ΠΏΡΙΥ 
{πᾶῦ ποῦ {πη ἃ ΟΥΠΪΠΑΙΥ αἰδΥΒ 
Ἰοισπον 5 Ἰητοη θά. 

εὔζωνος) ὅς Ἰοσυίι5. Η γοθοίιι, 1. 
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ς Ζι ᾿- κ Η κ ΄ , ἘΡΡᾺ 9 

ἑνδεκαταῖος τελεῖ. τὰ μὲν πρὸς θάλασσαν τοσαυτὴ ἢν᾽ ἐς2 
Ν Ν [4 ’,ὔ Χ ΄ 

ἤπειρον δὲ ἀπὸ Βυζαντίου ἐς Λαιαίους καὶ ἐπὶ τὸν Στρυμόνα 

(ταύ ὰρ διὰ πλείστου ἀπὸ θαλάσσης ἄνω ἐγίγνετοὶὴ ταύτῃ γὰρ ης ἄνω ἐγίγ 
’ 

φόρος τε ἐκ3 
΄ ς ΄ σ 

τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ὅσον 

ε “- ᾽ κ "7 “ Ὗ ΄ ἄρ ον 

ἡμερῶν ἀνδρὶ εὐζώνῳ τριῶν καὶ δέκα ἀνύσαι. 
΄ “ ᾿ ἤ Ν 

δπαάασης τῆς βαρβάρου καὶ 
Ξ, , τί ΄ ΄ 

προσῆξαν ἐπὶ Σεύθου, ὃς ὕστερον Σιτάλκου βασιλεύσας 
΄ » ἊΣ 

πλεῖστον δὴ ἐποίησε, τετρακοσίων ταλάντων ἀργυρίου μα- 
Ὰ Ν 357 3, Ν ΄σ » 

λιστα δύναμις. ἃ γρυσὸς καὶ ἄργυρος εἴη καὶ δῶρα οὐκ μις, ΧΡ βργυρ υ) ρ 

1. τοσαῦτα (.(.Κ.1..Ο... ἦν] οἵη ἦν 
καὶ) ὁπ. Κ΄. ὅσων Α.Β.0.5.6.1.6.ν ἢ. 

5. πλείστους Ῥ' ὃ πΝ ΕΣ τῆς] γῆς Κ. 
ὲ 

μάλιστα] οπι. ΘΩ. 

72, 3. 104,1. δὲ 8110]. Ἢ πλοῦς ἡμέρας, 
εὖ τεσσάρων ἡμ. καὶ νυκτῶν, εὖ στάδια ρπ΄. 
πεζῇ. εὖ πλοῦς προαριστίδιος ἀρτιιὰ ὅδογ- 
Ἰᾶσθπη, “τι [ΟΥΠΊ]ο ΘΟΥΙρίοΥΙΒ {18 
πονῖία δ ο1]6 ἀθηποηβίτδηΐ ; ΒΘΠΊΡΕΘΓ 
ἔεγθ δέα Τιμουαἰαίθο του 8 ΠῸΙΠ Δ ΠῚ 
Ἰοσαΐι5 οϑξας Ροβί ΟἸντηρ. 114. Ρεγ. {π|]. 
4306. 5ίδαϊα Δα θοῦ 1)1οεθάτο85, οἵ 1ο- 
ΘΟΓᾺΠῚ 1ηΐογν}]ἃὰ ΡῈῚ αἸθσιτη οὖ ποοίππιτη 
16 ἀδβιρμαῖ. Ηΐϊπο δα τοραπῃ ὁδὸν 
ἐλευθέρῳ βαδίζοντι σχεδὸν ἡμέρας. Ἠαυα 
ἴτα ϑδουτηπαβ (Ἰἶπ8. οἶτοα Δ. Μ. 3038. 
Δ ΈΓΙΠῚ, αὶ ΔΠΕΊ]ιιο5, τηᾶχῖπθ Ηο- 
ΤΠΘΓΠΏ, ἸΤη]ΓΔ ΙΓ, ῬΙομν ϑππὶ Θχοῖρία- 
ΤΉΠ5,  Ῥεπῖερ. Ὑ: 985- Τόσσον ἄνευθεν 
ἰὼν, ὅσον ἕβδομον ἦμαρ ὁδεύσας Ἴφθιμος 
καὶ κραιπνὸς ἀνὴρ ἀνύσειεν ὁδίτης. Ἐχι- 

σαμθπη [ΘΙΏΠΡΟΓΙΒ ἸΠ ον] ] τὴ 1ἴὰ εῇετί 
Η!ρροοζαΐεβ, 8. [Δ΄ Ρ. 5. ἐπισχέτω ὅσον 
δέκα στάδια διελθεῖν. Δ Α55. 1)6 δογ- 
18.015 Τ[ΟΠ6. ΑἸ πη ΘΙ 6 61] Ἰπίθγνα]]α Πᾶν1- 
σαϊοπατη, απδτη ἢϊς ἰδηρὶ Νῆα58. δαὰ. 
ΤοάννΕ}]. ἴῃ Π᾿ββοσίαῦ. 46 ῬουρΙ ϑου- 
18.15 βοίαΐθ, δ. 12. Ουοα 10]1α. ὃ. 17 
ΟὔὈβοσναΐῖ Π)οάννο 5, πλοῦν ον ]ΔΟ] 6588 
Βρδίϊατη παν) .]ΟΠ18 ἸΠΓΘΙ ΠΓΌΘΒ8. 1 ΟΥΆ 
ΤΗΔΙΙηᾶ 5145, ὁδὸν ἀιΐθπὶ Βρδί!ιτη 

ΠΟΥ Θαβάθιη [οσσὰ δα ΠΕ] Ὀ 115, 1 60 ροΐα!ξ 
ΟΥ]αΧ ΒΘαιααῖπι8. 6586. Δοίοσοιῃ Πππον- 
ἀἸάριῃ ἢ.1. θυ ΚΕΕ. 

1. ἐς ἤπειρον ἀπὸ Βυζαντίου] Ἀσοοτά- 
Ἰηρ᾽ ἴ0 ΟἿἹ ΟΟΙΏΠΊΟΠ ΤΠΔΡ5, ἴΠ6 ἀἸβία ποθ 
ἔρτῃ ΒυΖαηί τη 0 ἴΠ6 νΘΥῪ ΒΟῦΓοΘ οὗ 
{Π6 ΘΕΓΥΠΊΟΠ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘΧΟΘΘα5 ὈΥῪ ἔνα πῖν 
ΤῊ]]65. 16 αἰδβίαποθ το ΑΡάθγα ἴο {6 
ΟΙΪα τηοὰῖῃ οἵ {Π6 1)απαῦ 8 αἵ 'ΓΌμη]. 
Βυΐ ῬΟΒΒΙθ]ν [Π6 στϑαΐθυ αἰ ΠΟ α]Π165. οὗ 
1ῃ6. οουηΐγν ἰπ {Π6 αἸγθοοη οἵ {Π6 
ΘΕΓΥΙΠΟΠ ΤηΔΥῪ Πᾶνα τοηογοὰ {Π6 ἀν᾽ 5 

Ι: 
8. ἤιει Ο.(Ε. ΕΗ... 

ἀργυρίου Ροϑβύ δύναμις Υ΄. 
καὶ δῶρα καὶ οὐκ ΚΑ. 

ἸΟΌΤΠΟΥ ΒΠΟΥΙΘΥ {ΠᾺΠ ΟΥΙΠΑΤΥ ; ΔΠα νγα 
Κπονν Ὀεβίθβ ον ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΥ ΨΑΡΊΙΘ 
Δ η6] ᾿Ἰπδοοαγαίθ {Π056 σΟΙΠρϊΑΓΟΠΒ ΔΓΘ 
ΒΟΉ Ῥγοοθθα Οἢ 8 δϑβίϊπηδίθ οἵ {Π6 
ὉΠπ16 ΤΘ ΓΘ ἴο ΔΟΟΟΙΉΡΠΒἢ ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ, 
ΤΑΙΠΘΥ {ΠΔΠ ΟἹ Δ δοίιιἃ] τηθαβιγθιηθηΐ 
οἵ {86 αἰδβίαπορθ. 

5. ὅσον προσῆξαν ἐπὶ Σεύθου] Π)1ο- 
ἄοτιβ (ΧΙ. ρΡ. το5. ἈΠποάοιη.) βίδίββ 
1ῃ6 ψ,ἼΟ]6. διποιηΐ οὗ {Π6 τονθηῖθ δ 
ΤΟΟΟ [Δ]οπῖβ : Ὀπΐ ΘΑΓΘΙΘΒΒΙΥ ΤΆ 65. ̓ ΐ 
{Π6 τϑνεπιθ οὗ δ᾽] Κοβ Ἰηβίθδα οὗ ὅδα- 
{Π65; ἃ Παίαγαὶ τηϊβίαϊα ἴῃ ἃ Ὠθθα]θ85 
ΘΟΙΠΊΡΙΟΓ ἀπά ουίακΊηρ᾽ 50 ναϑύ ἃ ΜΟΥ] ἃ8 
Δ ὈΠΊνΘΓΒΔ] Μἰβίογυ. ΟΥ̓ τῃ6 ἢγϑί δουὶβὺ 
οἵ {π6 νϑγῇ ἄγω [ΟὈΘΟΚ {σαν ΟΌΒΕΓν ΕΒ, 
“ἩἨσ])ὰ8 ἰθιηρουὶβ ἀρα νϑίθθβ ἰδτη 
“γΆγὰ δηΐ ΘΧΘρ]α, πὸ ΑἰΠοὶ 1]ὰὺα 
“ ΠΘ6Ὲ6 ἔπΠαΙἴτι5. ἸΡΏΟΤΑΒΒ56, ΠΘατ6 δα- 
““ τηρπτὴ ΡγΌθαββθ ν᾽ θην." Αἀ 
ῬΠΥνΠΙςἢ. Ρ. 287. ΤΟθθοΚ αἰβδὸ ααοίθβ 
ἃ. ΒΙΠΉΠ]ΔΤ τι56 οὗ {Π6 τνοτὰ προσάγειν, ἃ8 
ΔΡΡΙΠΘα το {Π6 ρανίηρ ἴῃ αχθβ, {ΓῸΠῚ 
ῬοΙνὈΪα8, Υ. 20, 5. αἱ πόλεις δυσχερῶς 
προσῆγον τὰς εἰσφοράς. 

8. ἃ χρυσὸς καὶ ἄργυρος εἴη) “[η ροϊ]ὰ 
““ ἈΠ Β||ν6Υ,᾽ “1ὴ ψΠαΐ νγὰβ ρο]α ὅπ 
“ΚΒ νοσ." ὙὙΠῸ ορίαϊινα τποοα 15 τπιβϑᾶ 
Ῥδοδιιβθ [Π6 ΨΥΘΙ 15 Βρθακίηρ ποῖ οὗ 
{ΠῸ6 Ἰποοῦηθ οὗ ὁπ6 ῬΑΥ ΠΟΥ ὑϑᾶγ, θα 

οἵ {Παὖ νυν Β]οἢ σα ΠῚ6 1Π ΚΘ ΘΓ], {Παΐ 15 
ΘΓ ΑἰοΥ γθγ. Απα [18 Τρ ΠἸΟΠ ΟΥ 
ΤΘΟΌΤΓΘΠΟΒ οἵ {Π6 δοίίοη 15 Θχργθβεβθα Ὀγ 
1Π6 ορίαἴνε τηοοά, 85 ἴῃ 11. 52, 5. ἄνωθεν 
ἐπιβαλόντες ὃν φέροιεν, “ΠΟΙ {ΠΕΥ 
κε ρΑΥΤΙΘα,᾽ πού 1 ΒΟΠῚΘΒ ΟὯ6. ῬΆΓΓΟΙΪΆΓ 
οαβ6, θαΐ [Π6 {πϊπηρ οσσατγθα οἴΐθη, πὰ 
15. ἀθβου 6 αὶ ἃ5 νυν ]αΐ ννὰβ ἴῃ 1Π6 Παρ οὗ 
(ἀΚιηρ Ρ]άςο. 
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, ’ ΄ ᾽, Ἂ 

ἐλάσσω τούτων χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου προσεφέρετο, χωρὶς 
᾿ σ « ΄ Ν ΄ ἐν «ες 37 Χ Ν » 

δὲ ὅσα ὑῴφαντα τε καὶ λεῖα, καὶ ἡ ἄλλῃ κατασκευὴ, καὶ οὐ 
΄ να στο ᾽ Ἂ ᾿Ν - ΄ , Ν 

μόνον αὐτῷ ἀλλὰ καὶ τοῖς παραδυναστεύυουσί τε καὶ γεν- 
᾿ ᾽ “ Ν᾿ Ἂν 5 7 ἴω “ 

«ναίοις ᾿Οδρυσῶν. κατεστήσαντο γὰρ τοὐναντίον τῆς Περσῶν 
Χ ͵ 37 Ἁ “ ἊΝ 

βασιλείας τὸν νόμον, ὄντα μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις Θρᾳξὶ, λαμ- 5. 
΄ “-“ Ἃ ἢ , ΓΟ Ν ΄- 

βάνειν μᾶλλον ἢ διδόναι, καὶ αἴσχιον ἣν αἰτηθέντα μὴ δοῦναι 
ἋἊ » ΄ Ν ἴω “ ἣ Ἂν Χ ΄ Ἐφ᾿ ς ἊΝ 

ἢ αἰτήσαντα μὴ τυχεῖν᾽ ὅμως δὲ κατὰ τὸ δύνασθαι ἐπὶ πλέον 
᾿Ὶ ΄ 5» ΄ ξ » ΩΝ 53 χξι ἠδὲ ον ὃ ὃ ̓, ὃ ́-“ 

αὐτῷ ἐχρήσαντο" οὐ γὰρ ἢν πρᾶξαι οὐδὲν μὴ διδόντα δῶρα. 

5 ὦ ἐπὶ μέγα ἦλθεν ἡ βασιλεία ἰσχύ ὃν γὰρ ἐν τῇ δ ὦστε ἐπὶ μέγα ἦλθεν ἡ βασιλεία ἰσχύος. τῶν γὰρ ἐν τῇ 
΄, σ .-λ “ , ΄ -“ 

Εὐρώπῃ ὅσαι μεταξὺ τοῦ ᾿Ιονίου κόλπου καὶ τοῦ Ἐὐξείνου 
΄ ͵ 5πε ν ἵ ΄ Ν “- ᾿ὕ 

πόντου μεγίστη ἐγένετο χρημάτων προσόδῳ καὶ τῇ ἄλλῃ 
γὃ ΄ Ω 2.. δὲ »,.: Ν “-“ λ 4θ Ν Ἂ ὃ Δ 

εὐδαιμονίᾳ, ἰσχυϊ δὲ μάχης καὶ στρατοῦ πλήθει πολὺ δευτέρα 
ἣ Ὰ -“ Τὰ Ἁ Ψ᾽ ,ὔ 5 ΄- ΕΣ σ Ἂ, 

ἡ μετὰ τὴν Σκυθῶν. ταύτῃ δὲ ἀδύνατα ἐξισοῦσθαι οὐχ ὅτι τὰ 
» “ » ΄ ΕΣ 3 “ , ψ, ὰ Ν Ὰ 

ἐν τῇ Ἑὐρώπῃ, ἀλλ᾽. οὐδ᾽ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ἔθνος ἐν πρὸς ἕν οὐκ 

1. τε] οἵη. (.1,.0.6. 4. τε] οτῃ. (.1,.0.6. 4. κατέστησαν. τὸ Α. τῆς 
περσῶν Α. ΒΟΙΕΉΗΚΟΝΝ.ς.6.1.6.}.1. Ἠδδοκ. Ῥορρο. (0611. Βεκκ. οι 
τῆς τῶν περσῶν. Ὡ: μὲν] οπι. 1,.0.Ὀ. 6. μὴ δοῦναι] οἵη. Ὁ. 8, ἐχρήσατο 
(.ἃ.6. 9. ἦλθεν ἡ ἡ βασιλεία ΑΙΒΙΙ͂Ν.ρ.ἢ. Βεκκ. ΟΟ6Ι]. Ια. εὐ νυ]ρὸ ἡ 

βασιλεία ἦλθεν. τῶν μὲν γὰρ ΝΥ. 11 Ὸ προσόδῳ χρήματων ἃ. 12. ἰσχύει 
Καυ. μάχη σ. ἐπύσεβον Ῥ, 18. τὴν) τῶν Α.Β.ΕῚΚΚ.6.6.ἢ. τὴν τῶν 
ἩΠΞ ος Ὅτι ΠΣ ταύτην 14. ἕν πρὸς ἕν ἔθνος ἴ. 

2. λεῖα] ϑιυ]4α5. ἢ. ν. Πΐπς δ8 τητι- ΒΟΓΨΙΟΘ; ΟΥ Ά 18 1 ἃ {πἸ πῖ8 ἴο τῃ6 πρ- 
τιιαῖιιβ οϑῦ. υἱὰ. Ῥο]]ασθα, Ψ11. 51. 
ὝΥΑΒ85. 

8. τοῖς παραδυναστεύουσι) ““ ΜΙΠΙ,᾽ 
Βᾶγ5 (Ό]]ῈΓ, ““νοσαθυ]ιπὶ δ᾽ ρη]ΠΟΑΓΘ 
κε νἹ Οὔ ΤΠΙΠΟΙΕΒ ἀοΙηΪΠΟ8, οὗ α88] 
“ς φαοβαδηη ΤΘΡΊΙ]08, 1ηἴτα ΤΘΡΘΠῚ ΡΟΒΙΪΟΒ. 
“Μοῦ ϑθαϊηθβ. οϑὲ παραδυναστεύων 
“ς ΘΙ[Ά]Οδ 6, ΤΟΙ, 5.᾽ ΤῊ]Β 18 αυϊία τἱρ]ΐ, 
αηα {Π6 ΟἴΠΕΙ {γα 8] αἴ]οη, “481 ἀραὰ 
“χορ δαοίογιαίθ ΡΟ]] δ ηΐ,᾽᾿ 566ΠῚΒ 
το οσοπίουηα {π6 αἸἤδτθηῦ τηθαηϊηρδ οὗ 
δυναστεύειν ἀηα δύνασθαι. ᾿Πτα5 ἀσΊηρ; 
Ὠ15 [απ υ᾽ 5 ΠΙξθι πη ννὰβ παραδυναστεύων 
αὐτῷ, πα 80 1)10η (ὑββῖιι8 βᾶγβ8 οἵ {Π8 
ΒρΡΡοβοθα οἤδηρθ ἴῃ δῖ5 ΟΠ οῦΘυ νΏΘἢ 
6. Ὀθοδπηθ ΘΙΠΡΟΙΓΟΙ, οὐχ ὁμοίως ἄλλοις 
τέ τινες παραδυναστεύουσι καὶ αὐζοὶ 
αὐταρχοῦσιν. ΠΧΥῚ. 18. 

4. τοὐναντίον τῆς Περσῶν βασιλείας] 
Τθο65. {118 416 τὸ 18. Ὀεὶπρ ἴ6 ἔτδ- 
ααρηΐ Ργδοίϊοθ οὗ {Π6 κΚὶηρβ οἵ Ρογϑία ἴὸ 
Β6η6) ρἹ ΓΒ ἃ5 ἃ Γουναγ [0 ΔΩΥ ΠΟΥ ΓΟΤΊΟΙΙΒ 

ΤΊ Π688 ΟΥ̓ δὖ Ἰθαδῦ ἰο {Π6 ΠΟΠΟΙΓΆ]6 
ΡΠαΘ οἵ {Ππ|ὸ Ῥογβίδη βαΐγαρβ, ὑπαῦ ὑΠ6νῪ 
ΒΟΟΓΠΘΩ͂ [0 Τϑοοϑῖνο Ῥγθβθηΐβ ΠΌστη {Π 088 
ὙΠΟ ΔΡΡ] θα ἴο {61 ἔου 1516 8 : νυν υθὰβ 
Δηοησϑῦ {π6 ᾿ΠΠγαοίαη. Οἢ]οῖβ. ποι ῃϊηρ' 
γγᾺ8 το θ6 ἄοπο ψιποιῦΐ ἃ Ὀτὶθ6. 

ὅμως δὲ---ἐχρήσαντο) “ΑἸΙΓΠΟΙΙΡῊ 
“1η6. οἴμου 'γαοαηβΒ Ργδοίβοα. [6 
“ε ΒΆΠῚ6 {ΠῚΠρ ΟΠ. ἃ 5Π18}} 508]6, γοῦ 511}} 
κε Π6 Οαγγβίδηβ, οὐν]ηρ᾽ ἴο {ΠῚ οὙΘαΐου 
κε βουνοῦ, ῬΥΔΟΟΒΘ τ 850. ΤΠ]Ο ἢ ΠΟΙ 
“ἐ ΘΧΙΘΏΒΙΝΟΙΥ {πᾶ 1 τη 6 οΔ]]6ὰ ἃ 
““ ραβίοτῃ οἵ ὑπ 6}. Θϑι  Ὀ] 15 Π1 Πρ". ἢ 

12. πολὺ δευτέρα] “ἸϑαπΙγ οὐ ἦ6- 
“ οἸάρα]ν βοοοηῇ :Ὁἢ 1. 6. ΔΙ Ποὰρἢ ἰη- 
[θεῖον ἴο {116 ϑογιίδηδ, γοῦ [ὯΓ ΒΙΡΘΙΊΟΥ 
ἴο 81]1] οἴμουβ. (πραγ ΟΡ ΟΟ]68, 
(παρ. (οἸοη. 1228. 

14. ἔθνος ἕν πρὸς ἕν] ΠΟ βαγ8 {Π]8, 
Ῥδοδαβο {Π|6 δηιρὴγθ ΟΥ ἀρχὴ οἵ (8 Ροτ- 
ΒΙΆΠΒ. ννὰ8 [ἊΣ ρ,θαΐθυ ἔπαη ὑπαὶ οἵ (6 
Θου τ ϊαηβ, Δ Ποὰρ ἢ 0Π6. δ᾽ ηρ]6 παΐϊοη, 
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Ὑ “ Ν ᾿4 ΄ - ω ᾽ 

ἔστιν ὃ τι δυνατὸν Σκύθαις ὁμογνωμονοῦσι πᾶσιν ἀντι- 

στῆναι. 
Ν “ ΄ » 

περί τῶν παρόντων ες 
Χ 

Τον 

» Χ λανν,, 9 Χ 7 » Ἷ) Ν ’ 

οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐς τὴν ἄλλην εὐβουλίαν καὶ ξύνεσιν 8 

ἄλλοις 
«ε ΄“- 

ομοιουνται. βίον 

ΧΟΥ ΤΙ]. Σιτάλκης μὲν οὖν βασιλεύων χώρας τοσαύτης 
’ὔ Ν ΄ 

5 παρεσκευάζετο τον στρατον. 

ΒΙ(ΑΙΚο5. ΟΡ Π8. Πἰβ5 

ΤΩΔΙΌΝ,, ΠΪ5 ΔΓΙΩῚΥ 5.06]}- 

ἴπρ 8ἃ85 Π6 Δανδπορβ, 

11 ὁ διποιηΐβ ἴο 

1δ0,000 πιο. 

ΜΝ 5 δὴ ᾽ ἴω ε ΄-“ 5 

καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ ετοιμὰα ἢν, 2 
3 » ΄’, Ῥδοντς, Ν ͵ ἴω 

ἄρας ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν πρῶτον 
Ν Ν “ Ὁ γιὸς ᾿ΕΝ “-“ Μἷ Ν ΜΛ 

μὲν διὰ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς; ἐπειτα δια Κερκίνης 
» , ᾿, σ 5 ᾿ ,ὔ Ν 

ἐρήμου ὁρους, ὃ ἐστι μεθόριον Σίντων καὶ 

Παιόνων: ἐπορεύετο δὲ δὶ αὐτοῦ τῇ ὁδῷ ρ Ἴ Οοὐς 

4. βασιλεύων χώρας τοσαύτης Α.Β.Β. ΒΗΓ 6.8. Ρορρο. (Δ0ε]1. Βοκκ. Ὁ. 6. οἱ 
[  ν χώρ. τοσ. βασιλεύων. 
8. σιντῶν Ο.Ε.α.Η.Κ.1,..Ο.ν.. Ῥορρο. 

οὗ [Π6 Ῥργβιδη8, 1 βίρρβα οὗ 118 βι]βοΐ 
ῬΘΌΡΪΘ, νγὰβ 1πίθυιου ἴο {Ππ6 παΐξίοη οἵ [Π8 
ΘΟΥΓΠΙΔΠ8. 

2. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐς τὴν ἄλλην κ. τ. λ.] 
“Βαΐ γεῦ 1 σαηποῦ 8 8814 {παΐ 1ἴῃ 
“ βθΠ6ΓᾺ] ροΟα τηδηαρθιηθηΐ 86 τπιηαογ- 
“ς βία ΠΠἸηρ η΄ {Π86 {Π]ηρ8. Οὗ ΘΟΙΠΠΊΟΙ 
“ἴθ. ΤΠΘΥ ἃγ6 Οἡ ἃ ᾿ἰδθν8ὶ ψ] ΟΙΠΘΓ 

ΤῊ15. 15 Π6 ππα]οιθίθα 5θη58 ρΤ ΠΥ. 
οἵ {πΠ6 ραββᾶρθ, δηα 80 ΝΙΘθ ὮΣ ππηαογ- 
βίοοα 1ζ, ΔΙΌΠοὰρ 6 Ἰ5Ὸ]Υ 641185. {Π6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ΟΌΒΟιΓΘ. “ [Ὁ 15 Δ Θχρ]αηᾶ- 
“ Π0η,᾽ ἴο 886 ΝΙΘΡ Γ᾽ 5 νου 8, “ΚΡ ἢν 
“[Π6. δου ΙΔ η 8. γε ποΐ ἃ ργθαῦ δηα 
“ πηϊΐθαά ΡΘΟΡΙΘ, ἃπα {Πι|8 8016 ἴο οοη- 
“ΕΓ ἴπ6 προσ θοιυτηρ ΠΑΙ]ΟΏ.᾽ 
ΚΊεῖπθ ΘΟ τ θη, Ρ. 369. 7ο. Οὐ μὴν οὐδὲ, 
““ ΤΟΥ γαῖ Πονγον ΘΓ." (ὑοπηρᾶτα Ἵππον α. 
ἹῈ 82, 1. οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισθήτως κ. τ. λ. 
ἃηἃ {Π6 ῥῬᾶββᾶρθθ ἔγοπΊ ΧϑπΟΡρΠοη ἀπά 
᾿ῬΠθοουπι5, αποίθα ὈΥ ΟΠ ΘΙ 6Ὶ ἴῃ οὐ 
μήν. 66 αἰβοὸ ΝΊροσ, οἂρ. ΝἼΠΙ. ββοῦ. 8. 
ποῦ. Μτ. Β]οοιηῆδ]α βαγβ [Πϑ 10 αἰνναγ5 
ΒΙρΏΠ65, “ΠΟ, ΠΟΙ; Βαΐ ἴῃ {π6 ὕννο 
Ῥαββαροθβ [0 ΜὨΙΟ ΒΘ τοίοτβ ἴῃ ΠΒαοΥ- 
(14 65,1. 3,4. ]. 55» 3. ἴμογε 15 ἃ πορὰ- 
{ἰνθ ἴῃ {Π6 ργθοθαϊηρ οἴαιιβθ, δη4 {Π6Π 
[Π|6 ΘΧρΡΥ͂βββίοη οὐ μὴν οὐδὲ 15. σοΥίΔΙ ΗΚ 
ΟἿΪν ἃ ΘΟΠΕ Δ η66 οὗἉ [Π6 Πορδίϊοη, πῆρ 
18 ΤΡ ν {τδῃβ]αῖθα ἴῃ ΕΠρΡΊ5ῃ, “ἢ 
ΠΟΙ γε: ὍἸΠ6᾽ ὀχϑο ἀν κρια θαν ἴῃ 
ΕΊΣ Ἰαησιαρο ννοῦ] [)6, 1 {Π]ΠηΚ, 
“ΕΥ̓ 66 1 Ἃο ποῖ 580 δἰἴπϑσ, {Ππαῦ ἴῃ ΟἰΠΟΥ 
“ἢ ΡΟΙΠΐΒ ΠΟῪ ἅΓ6 Οἡ ἃ ἰδθν6],᾽ ὅζο. ΟΥ̓ ἴῃ 
να] ΡΥ Ἰαηρσιιαρσθ 511} ΤηΟΓΘ ΟἸΟΒΕΪγυ, 
ΕΥ̓ 66 1 (ὁ ποί β88ὺ ποὶέλογ.᾽" (ὐμηρᾶγα 

6. τὴν] οἵη. α.1. 
σιτῶν Ρ. 

ἡ. αὑτῆς Η. ἔπειτα δὲ διὰ ἃ. 

οὐ μέντοι γ᾽ οὐδὲ τούτου γ᾽ ἔφασαν κατα- 
μαρτυρῆσαι ἂν τἀληθῆ. 1)οτπηοβίπθη. 
ἀβαϊπϑῖ “Ἰπιού θα, Ρ. 1105. Πειβικθ. 

5. ἑτοῖμα ἦν] 5366 {π6 ποίθ οῃ Ϊ. 7,1 
πλοϊμωτέρων ὄντων. 

ἡ. Κερκίνης] ν. δα ϑ']α. ν. ᾿Ακουσί- 
λαος. ΝΥ Α55. ποῖ. Μ5. Οὐ Κπον]θαρθ 
Οὗ {Π686 ΘΟ. ΠΕΤΊ65 15 ἴᾺΓ ἔτοτη Ὀϑὶηρ [Ὁ]] 
ΘΠΟΙΡῚ ἴο 8]|1οὸνν οἵ ΟἿἿ ἰγδοῖηρ {Π6 
σΟΌΓΒ6. οὗ [Π6 Β6νθγᾺ] τηοαηΐαϊη ΟἤΔ]Π5 
ΠΟ Ἰηΐογβθοῦ {Πϑῖὴ; [Ὁ {Πποβ86 1αϊα 
ἀοννη 1ἢ ΟἿ Ἰαγρϑβύ τΠ8}08 86 ποῦ βρἼνΘΗ 
ἔγοῖὴ δαί] βϑασνουβ, θαΐ ἔτοπὶ {Π6 
ΘΘΠΘΓΆ] δοσοιιηΐβ Οἵ ρϑοργάρῃογβ, Ὠϊβίο- 
ΤΙΆΠ8, 8ΔΠ6] {γᾶν ]]ογ5. ΑΡρραγθηῦνυ, (εγ- 
ΟἾπ6 τητπιϑῦ Πᾶνα Ὀθθη ἃ ομαϊῃ Ὀγαποῃϊηρ 
ΟἹ ἴῃ ἃ βοιἊῃ-ϑαβίθυν ΕἸ ΓΘ 0 ἢ. ἔγομη 
186 τηδῖη τἱάρσα πον ο4]164 Εστίδοιι, ἀπα 
ΔΠΟΙΘΏΓΠΥ δοάγάμβ, ἀπ αἰνιαϊηρ {Π68 
ΒΓΘΔΠῚΒ {πα΄ [δθα {Π6 Αχίιβ ἔτῸ πῇ [ΠΟ056 
ὙγΒΊΟὮ σπῃ Ἰηΐο πὸ ϑίγγιηοη. Ρϑθοῃϊα 
{Π6η ννοι]α 116 οα {Π6 ννϑϑί, διηίϊοα ἃπα 
Μφαῖϊοα οἢ [Π6 βαβῦ 8η4 βομίῃς-θαβί οἵ 
115. σΠαη ; 8ἃπ4 1)οΡοσ8Β νοῦ ΡῈ ἴῃ 
Οη6 οἵ ἴῃ ἢγβϑί πρὶ νἈ]]Ὲγ8 οἢ {Π6 
Ῥοπίδη 5146, ἔγομη ννῃ]ο ἢ [Π6. νὰν ἴο 
Ἰοννεῦ Μδοθάοηϊα ννου]α Ὀ6 ἃ σοῃίϊπιιδα 
ἀεβοοηΐ, ἢγβῦ ἀν [Π6 νἈ]16ν οἵ οπθ οἵ 
{Π6 {γ]ΐαγν βίγθατηβ οἵ {Π6 Αχῖαβ, δα 
ἴΠ6π ὈΥ {Π6 νἈ]]1ὸὺ οὗ [ῃη6 Αχὶιβ ᾿{βο], 
ΘΙηΓοα ννὰ8 [6 αἰδβίσιοῦ Ἰγιηρ Ὀθίιν θη 
ἴη6 τιᾶσα οἵ (ὑδγοῖηθ ἀπα {π6 τὶρῃΐ ΟΥ 
ννθβίογῃ Ὀδηὶς οἵ ἴΠ6 ύγγιηοη, ἴῃ {πε 
ὌΡΡΕΙ ρατί οἵ [ῃ6. σουγβο οὗ (Παᾶῦ ΤἸΨΟΙ 
(ἔλνυ, ΧΙΝ. 29. ἃ νϑγῪ ΟἸθαγ δηα να]ὰ- 
4Ὁ]6. ποίϊοθ οἵ [ΠπΠ6 σϑοργδρῃγυ οἵ Μδοο- 
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΄ Ἄγτας » ΄ Ν Χ “ “ τὸς , 

πρότερον αὐτὸς ἐποιήσατο τεμὼν τὴν ὕλην, ὅτε ἐπὶ Ἰ]αίονας 
ἈΝ Ὅς ἣν 5 Ε] “ [4 » “ Ἀ 

τὸ δὲ ὄρος ἐξ ᾿Οδρυσῶν διιόντες ἐν δεξιᾷ μὲν 

διελ- 
5» ᾿ 

5 θόντες δὲ αὐτὸ ἀφίκοντο ἐς Δόβηρον τὴν Παιονικήν. πορευο- 

ἢ 
ϑἐστράτευσε. 

“εἶχον Παίονας. ἐν ἀριστερᾷ δὲ Σίντους καὶ Μαίδους. Χ ἢ ρ βρο 

’ δὲ 3 “ » ᾿ Ἀ ἡδὲ “ ΄“ ΕῚ ’ ΣΙ 

μένῳ ε αὐτῷ αἀπεγίγνετο μὲν Οὐὔοεὲεν του στρατοὺ εἰ μὴ Τ 

Ἅ Ἷ δέ ΟΝ Ν Ἂν “ » ΄ Θ -“ 

νύσῳ, προσεγίγνετο δέ’ πολλοὶ γὰρ τῶν αὐτονόμων Θρᾳκῶν 
» ’ δ. Χ » ΄ “ Ν ΄- ΄- 

ἀπαράκλητοι ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἠκολούθουν, ὥστε τὸ πᾶν πλῆθος 
Ἁ » "7 ,ὔ ΄ ΄, Ν 

λέγεται οὐκ ἔλασσον πεντεκαίδεκα μυριάδων γενέσθαι" καὶ 
, Χ ᾿ ͵΄ Χ 5 ͵ κ ΄ 

τούτου τὸ μὲν πλέον πεζὸν ἦν, τριτημόριον δὲ μάλιστα 
. , 

6 ἰππικον. 

΄ “ . ΄ 

ἡ χοντο καὶ μετ᾽ αὐτοὺς Γέται. τοῦ δὲ πεζοῦ οἱ μαχαιροφόροι 
Ν τὺ « ἌΡ νὶ- , 52. ἢ 

μαχιμώτατοι μὲν ἦσαν οἱ ἐκ τῆς Ροδόπης αὑτονομοι κατα- 

βάντες, ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος ξύμμικτος πλήθει φοβερώτατος 

΄σ » Ὁ “ Ν Ἂ᾿ » ἊΝ" ΄ 7 

τοῦ δ᾽ ἱππικοῦ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ᾿Οδρύσαι παρεί- το 

τ 3 Ν ΄ ἠκολούθει. ΧΟΙΧ. ξυνηθροίζοντο οὖν ἐν τῇ Δοβήρῳ καὶ 

ΜΑΘΕΡοΝια. παρεσκευάζοντο, ὅπως κατὰ κορυφὴν ἐσβα- τ5 
Ης ἰἴηνδᾶθβ. Μδορθάο- 

πἶα. [ΟὐἹρῖπ ἃ πα στὰ- 

Ἂ 01] ὩρρτδηἸΖοπηθηῦ δίκκας ἦρχε. 

1, 2. παιόνας Ἐ'. Ε. 
6. παρεγίγνετο σ. ἐπεγίγνετο Ἢ 
13. φοβερώτερος Κ.α.1. 
ίκας 

ἀοηΐα, ἀτιά ἰο Ὀ6 ἀορεπαᾶβα τπιροῃ, 88 1ἴ 
15. [η6 ΟΠΠοἶ4] ἔογιηι]α οἵ [Π6 αἸνίβίοη οἵ 
Μαοβάοηϊα, ὈΥ ογάευ οἵ {π6ὸ Ἐοπιδῃ 
Βονογητηθηΐ, αἴζου {Π6 ἀοἔθαί οἵ Ρεγβεϑιβ.) 
Α5 ἴο {ῃ6 Μεάὶ, 1 ἄρτϑθ νι (ἀαζίεγογ, 
{πᾶΐ {ΠΕῚῚ σοιιπΐτυ πηϑύ Πᾶνα ὈΘΘη 8150 
ΟΠ ἴπ6 ννβίθσηῃ 8146 οἵ Π6  ΓΥΤΠΟΠΙ, 
Πα ἀθονθ ΒΊβα!α: δηα 1 δπὶ Ἰπο]]πρᾶ 
ἴο {Π1ηὶκς ἃ ΠΠ{{|6 το [Π6 που ΟΥ που 
οαβίνναγα οἵ 5ι᾽ηΐιοα ; ἃ5 ἴΠ6Ὺ ὯΓΘ ΒΡΟΚθῃ 
ΟΥ̓ 5. ἃ {6 ᾿τηπηθα!αίοὶν Παηρσίηρ Ὁ 
1Π6 ἔγοηίουβ οἵ Μαοθάοηϊα, αὖ ἃ {1π|6 
νΠΘη ΘΙ 1οα τνὰβ ἃ ρατί οἵ Μαοθάοηϊα. 
θα Ῥο]υΡῖι5 Χ. 41. Δνν, ΧΧΥΤΠΙ]. » 
ΧΙ]... 21, 22. Τδαΐ τη6 Ποθοτὰβ ΠΘΓΘ 
ΒΡΟΚΘη οἵ μᾶ8. ποίῃϊηρ ἴοὸ ὁ νὴ {Π8 
1)οΌογο5 πηθη!]οπηθα Ὀν Ἠοτγοάοίιβ, ΝΠ]. 
113,1. γγ»ῆὴ0 ᾿ϊνθὰ οἡ {Π6 ϑαβί οὐ ᾿δἴτ θη} 
οἵ 1π6 ϑύσγτηοη, {Π6 δριυΠοὺ τὴν Παιονι- 
κὴν γνου]α ἀἰοπθ Ὀ6 ΒιιΠΠποϊθηΐ ἴο Ἰπαϊοαίθ, 

ΓΜΌΠον. ἴῃ τμ6 τηὰρ ψ ]Ο ἢ δοσοπη- 
ῬδΠϊο5. 15. ΠῚ 16 ἡνοσκ ὁπ {π6 Μᾶςοο- 

3: σιντοὺς Ο.ἘᾺΚ.Υ. 

14. συνεθροίζοντο ἃ.5.1. 

΄“ ὡν ’ὔ - « 

λοῦσιν ἐς τὴν κάτω Μακεδονίαν, ἧς ὁ Περ- 
΄- ἊΝ , ὅν ἣς 

τῶν γὰρ Μακεδόνων εἰσὶ καὶ 

μήδους ῖ. 4. ἐς οπ!. Ρ. 5. τινι 6. 
8. οὐκ ἔλασσον] οτη. ἃ. 12. τῆς] οῃ. Ὁ 

15. ἐσβάλωσιν ἃ. τό. περ- 

(ΟΠ Π5 ἀρΡΎΘΘΒ ἴῃ (Π6 τηδῖη ψ ἢ {Π6 
δοσοιηΐ οἵ {ῃ6 ΤὨγαοϊδη ἀπ Μδϑροο- 
(Ομ η ΘΘΟΡΤΆΡΥ σῖνοη ἴῃ {Π6 ἀθονα 
ποίθ. 1 {1ηκ Πα Ὀτηρβ θοΐῃ (ὐθγοῖσθ 
Δ Πα ΠΟ σιιβ ἴοο τηὰοἢ ἴο ἴΠ6 βοιίῃ- 
νγαγ ; [ῸὉΓ Π6 Ρ]αοθβ ΕἸαοσηθηθ που 
οἵ ΤόοΡοτιιβ, δ5 1 ΙΑ Κοβ ᾿ῃ Ὠ18. ἢγβί 
ΟΡΟΓΔΙΙΟη8Β. ἀπτπρά ἴοὸ {πΠ86 τὶρθΐ ἔγοιη 
Το οσιιβ, Δηα] αἰλογνναγβ ταγπθα το (Π6 
Ἰοῦς το ἀθβοθηα (Π6 νδ]1θν. [Ὁ ΒΘΘΠῚΒ 
ΤΌΤ Παΐτταὶ [0 Βρροβο ὕπαῦ Π]Β νΏ0]6 
ΤΠΔΤΟὮ τνὰ8 ἴῃ ΟΠ6 ΕἸΓΘΟΙΊΟΠ, ἔγοῸ ΠῚ ΠΟΙ ἢ 
το βου : δηα {παΐ ΠΟ θυτιβ ννὰβ ΠΙΡΏΘΓ 
ἪΡ ἴῃ 1Π6 ν8]Π6ν, οἰ Υ οἵ {Π6 ΑΧὶὰβ ΟΥ̓ 
οἵ οπθ οἵ 1ζ8 {ἸθυῖαγΥ βίγθαμπηβ, [ΠΔῃ 
Κ. Ο. ΜύπΠον τοργθβθηΐβ 10. 

9. τριτημύριον) ῬοΟ]]αχ, ΓΧ. 66. τρι- 
τημόριον ὅταν μέντοι Θουκυδίδης εἴποι, 
τριτημόριον δὲ μάλιστα ἱππικὸν, τὴν τρί- 
τὴν μοῖραν εἴρηκε. υκπᾷκ. 

15. κατὰ κορυφὴν) Οοτηρατο {πὸ οχ- 
ΡῬΓΘΒΒΙΟῺ κατ᾽ ἄκρης ἴῃ ΠοΙοάθοίιβ, Ὑ]. 

αν τς 
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οἱ {π6 Ιἴπράοα οἵ Λυγκησταὶ καὶ ᾿Ελιμειῶται καὶ ἄλλα ἔθνη 
ΜΑΟΕΏΟΝΙΑ ὑπ νυν 

1π6 Κίπρβ οἵ {Π6 τᾷσθ 
, Δ » Ψ, » ε ; 

ΠΤ υιεμυα Ὁ Ατεῦα,] ὐγη κοῦ, βασιλείας δ᾽ ἔχει. καθ᾽. αὗτα. 

ἃ ΄ ’ὔ ΕῚ ’ὔ Ν 

ἐπάνωθεν, ἃ ξύμμαχα μὲν ἐστι τούτοις καὶ 

τὴν δὲ3 

παρὰ θάλασσαν νῦν Μακεδονίαν ᾿Αλέζανδρος ὁ Περδίκκου 
Ν Ὧν « 5» ΄ 7 Ἂ ΕῚ ΄σ ΕΣ 3 

5 πατὴρ καὶ οἱ πρόγονοι αὐτοῦ, 'Γημενίδαι τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ 

1. λυγκισταὶ Ε.Η.Θ. ἐλυγκισταὶ (ᾷ. ἐλυγκησταὶ 1.1,.0.}.. ᾿Ελιμειῶται] 
Τία ϑίθρῃ. ΒγΖ. ρΡοραϊαπι νορσαΐ, εἴ ᾿Ελίμεια οχαγδΐ οἴϊατη Ατὐὶβίοί. Ῥο]τς. Ν'.. 8. ρ. 
18ο. [Υ΄. το, 17. εα. Οχοπ. 1857.] βισαῦ Γ[ἀνῖὰβ [ΧΠ1Π]. Ρ9. ΧΙ). 20.1 Εἰίμπιοα. 
Οοπῇ. ποβ ΡΥ. 2. Ρ. 416. 564. να]ρο, Ηδαοκ. Βεκκ. (6]1]. ᾿Ελειμιῶται. ῬΟΡΡοΟ. 
ἘΕλιμιῶται ΕΗ. 

οι. 1,.0.Ρ:. 

18. 82, 3. ΠΟ ΡΓΟΡΘΙ͂Υ Βιρηϊῆθβ {Π6 
αἰζδοκίηρ ἃ ἴοννῃ [τΌτῃ ἴπ6 οἰΐΔ 66], ἀπά 
ΘΟΠΒΘΟΠΙΘΗΓΥ αὐίδοκιηρ ᾿Ὁ ἔτοτη ναπΐασβ 
ΡΥΟΘΠα : ““νεηίθγασιιθ ἀΘΒΊΡΟΥ ὉΓΡ].᾽ἢ 
50. κατὰ κορυφὴν ἸΠ1Ρ}168 {παῦ {Π6 πηοππ- 
ἰαη Οθγοῖπθ Ὀθηρ ΟΠ68 ρᾶβῦ, {Π6 τηλτο ἢ 
Ἰπίο Μαοβάοηϊα ννου]α 6. Πεποϑίογινασγα 
411 ἀοννη Β1]} : {Π6 ᾿Ἰπνδάθγβ μα {πγπθᾶ 
1Π6 Πποδὰ οἵ {Π6 σουπίγνυ. 

3. τὴν δὲ παρὰ θάλασσαν κ. τ. Δ. 
“18. βκθίοῃ οἵ Ὁῃ6 ἔογπηαΐίοη οἵ {Π6 
Μδορθαοηϊδη ἀμ] ΠΙΟ ἢ ἄρτθθβ ] ἢ (Π8 
δοοροὰππῃῦ οἵ Ηροτοαοίαβ, 111]. 158, 4. ἴῃ 
ΡΙδοησ {Π6 ΟΥἹΡΊΠΑ] βοΐ οἵ {1π6 "Γϑιηθ- 
πΙς οΠὨϊοῖβ το [Π6 βουΐῃ-τνεβὺ οἵ ψνμαΐ 
τὰβ αἰϊζογννασβ οα]]6α ΜαδἼοθάοηϊα, {πᾶΐ 
15, ἴῃ {Π6 τποπηίδϊηβ ΠΟ ἔογτη {Π8 
βίο ΟΠ ΤΥ οὗ [Π6 νἈ]]ῈῪ οὗ {Π8 
Η]δοηοη. Υ̓ ΠοίΠεῚ ΟΥΓ πὸ ἴΠ8 Μδοο- 
ἀοπίδη {τ]06 οὗ νν 1 ἢ {πΠ6 Ατρῖνα οΠΙοῖβ 
Ποσθ Ὀβοᾶτηθ ἴῃ ΒΟΥΘΓΕΙΡΉΒ, Πα ΔΠΥ͂ 
ῬΑΓΟΟΌ]ΑΙ ΠΟΙ ΠΘΟΙΟη τ] {Π6 Π)ΟΥΙΔΠ8, 
ΨΟ δ οπδ {1πΠ|6, δοοοσαϊησ το Πετο- 
ἀοῦιιβ, νου ο4]16α ΜαδοἊθαμίδηβ, (Η ογοσοῦ. 
Ι. "6, 3, 4.) πηᾶῦ Ὀ6 ἀουθίζα] ; Ὀαΐ ἔτοτη 
1Π6 5: τη] Ατιν οἵ {Ποῦ Ἰαησιιαρθ ν Ἰἢ {Πδΐ 
οἵ {Πη6 τεοκβ, ἴῃ {Πο056. σοϊητηοη ΨΟΣΩΒ 
ΜΉΘ, ὃἃ5. ΜΏΠΙΟΥ ὑγ]νγ ΟΌΒΟΓν 68. ΠῸ 
ΠΆΓΟΣ ὈΟΙΓΟΝΒ [ΠΌΤ] ἃ ογοὶρ ο0η- 
ΠΌΘΓΟΥ, ἰῷ ΤΥ 6 ἰπίοεσσθα {πᾶ {ῃ6 
Μαοθαοηίδηβ δηα Ηδ]]θ απ 8 σνοσα θοίἢ 
{1068 ὈΘΙοΠρΊ Πρ το ἴΠ6 58 Π16 ΘΟΙΏΙΠΟΠ 
γτᾶςθ. πὸ Μαδοθαοηΐϊδη οοπαποβίβ {Π θη 
Θχίθπαρα ραβίννασα, ἢγβί ἂβ [ὉΓ δβ [Π68 
Αχίαβ, Πα αἰογιναγβ ἴο {Π6 Ξ ΓΥΤΠΟΗ. 
Εοτγάςθα ἃπα ΑἸπηορία ἈρΡρθαγ ἴο ἤᾶνθ 
Ὀδθη βιδπδίθα ἰο {Π6 πουίῃ οἵ 1πΠ6 οτὶ- 
σἼηΔ] σου ηΐτΥ οἵ [Π6 Μδοθαοηϊδῃβ ; ἀπα 
᾿πογάδθα ννὰ8 [Π68 ἸΟννῈΥ ν]]6ὺ ἰηΐο νυν Β]Οἢ 
16 Ἑρπαίίϊδῃ τοδὰ ἀδθβοθημβα, δἴϊου 

4. παρὰ Ο.ΒΕΟ.Η.ΓΚΌΝ.Ο.Ρ.ΟΥ.ς.α.6.5.}..1. Ηδδοκ. 
Ῥορρο. (16]1]. ΒΕκΚκ. Α.Β. εὖ να]ρὸ περί. 5. τιμενίδαι ᾧ. τημαινίδαι Υ͂. ὄντες] 

Ἰθανπρ {Π8 ὌΡΡΕΙ νἈ]Π16ν οὗ Γγ ΠΟδβίιε, 
86] ἔτοπη ΠΟ 10 ἀδβοθηθα ἀραῖῃ 
ΔΙοηρ ἴΠ6 σοῦγβα ΙΓ {ῃ6 Δ )βίγεθιιβ 10 
Εάεββαὰ ἂπὰ ΡῈ]]ὰ. ἅδε Ρο]υθῖαβ, 
ΧΧΧΙΨ, 12. Οτδιηεγ᾽β ἄτϑεοο, νοὶ]. 1. 
Ρ. 202. Βυΐ 1 [1ηκ {μαῦ Πζ. γα ΠΊῸΓ 
ἢὰ5. Ῥθθὴ τη]8]64 ὈΥ {Ππ6 δα Που Υ οἵ 
ΡΙΟΙΘῚΥ ἴῃ Ρ]δοπρ ΑἸτηορία ἰὼ {πΠ6 
πουίῃνναγα οἵ Ῥεϊασοπῖα, οἢ 1[ῃ8 ΠΡΡΕΓ 
Ρατί οἵ {Π6 σοῦτβα οὗ [π86 ΕΤΙΡΌΠΙΙΒ ; [ῸΣ 
Ἰοννεῦ Μαοβάομϊα οἂη Παγαϊγ θ6 βὰρ- 
ῬΟΞΕΘα ἴο Τϑδοῇ 80 ἴα Ἰηΐο {Π6 ἸΠΓΘΙΊΟΥ ; 
πα ΡΊηγ. ΓΝ. το. πᾶιηθβ {π6 ΑἸπΠΟΡΙΙ 
ποχύ ἴο {π6 Εογάθηβοθ, δηα Ὀδίνθοη 
{Π6π| ἀπ {Πη6 Ῥε]αροΠΙΔη5 ; ἃ βι{πί]0 
ὙΠΙΟ ἈΡΡΘΔΥΒ [0 τὴη6 ἴο ἃργϑ θείϊει 
νγ ἢ {ῃ6 ἀδδβοτρίίοπ οἵ Ἵππον α]468. 
ϑ8θ. 150, ἴογ {Π6 οτὶρὶη οὗ {π6ὸ Μδοο- 
ἀοπίδη ἐσθ, ΜΏΠΟΥ᾽ 5 Πουίαηβ, νοὶ]. 1. 
Ρ. 2. [868 ββρβοῖδ]ν ΜΏ]οτ᾽ 5 “Μακο- 
““ ΔΟΠΕΙ,᾽ Ρ. 20. εὖ βε64ᾳᾳ. ΜΏ]]οΙ ρ]δοθβ 
{Π6 ΑἸτηορ Δ ἢ8 δὖ {Π6 νυ ΒΟ. ΠΘΓη οχ- 
{γεπηϊν οἱ Μαοβαοηϊα, ππά θυ ἢ 8 ΠΟΥ ΠΘΓΗ 
5146. οἵ ΟἸγηραβ. Βαΐ {18 σοὲβ ἢ 
[ῃ6 ἀββυπηρίϊοι {πᾶαῦῷ {Π6 ΑἸπηορὶα οὗ 
ΠΟΥ 1465 15 [Π6 βαπηθ ψΊ ἢ {Π6 ΑἸτηοπ 
ΟΥ ΑἸπηοπῖα οὗ ΟΕ ψυϊΐουβ, νι ὴ [1 
ΤΠ1ΠΚ τγοϑίβ Οἢ. ΠΟ σοοῦ [οπηηαίοη.] 

4. ᾿Αλέξανδρος] 1)6 8ογὶ8. οὖ βιοοθα- 
ΒΙ0Π6. τϑριη Μδοθαοηϊθ, ἄθαπθ αἰν]- 
ΒΙ0Π86 Μδοθάοηϊθθ ἴῃ ΠΠΔΙΙΠΤηΔ ΠῚ οἱ 
τη ΘΕ] ΓΘΥΓΔΠΘΔΠῚ, 69] ἀΘὈοΠΐ, αἰιδ βου ρβὶΐ 
ΡΠ Θμηΐ5, Πιββοσῖ. Ψ11. Ρ. 471. οἵ 
5666. 66, αἱξ. ἀ6 Ργορβί. οἵ πϑὰ Ν ΤΉ τη. 
ααλπι8 ΘρΤ ΡΒ ἸΠ]ιβγαηΐασ, απὸ ἦ6 
ΤΈΡΏΟ Μδοθαοπιτη νΑΓ}18 ἸΟΟὶβ ΒΟΙΙΌΙΌ 
᾿ῬΒπογ 465. θυ ΚΕΚ. 

5. πρόγονοι αὐτοῦ Τημενίδαι) Μαοο- 
ἀομϊο τοροβ Ηογοάοίο (Ὑ111. 157, 2.) 
ἀἰσαηῦιν ἀπόγονοι Τημενοῦ, αὶ 5.0 
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ργους, πρῶτον ἐκτήσαντο καὶ ἐβασίλευσαν, ἀναστήσαντες 
’ὔ » Ν ᾽ς ͵ δ [τὰ ε ὮΝ ον 7ῳ 

μάχῃ ἐκ μὲν ]Πιερίας ἸΠίερας, οἱ ὕστερον ὑπὸ τὸ Παγγαιον 
,ὔ Σ ΄ ΕΝ Φᾧ ’, Ν λλ , Ἂν», ΟΝ Α πέραν Στρυμόνος ῴκησαν Φαγρητα καὶ ἄλλα χωρία (καὶ ἔτι 
Ν ' Ν Ἷ “ « 3 Ν ΄- ͵7ὔ Ν 

καὶ νῦν Τ]Πιερικὸς κόλπος καλεῖται ἡ ὑπὸ τῷ [Παγγαίῳ πρὸς 
,) “- » Ν “-“ , Ν 

θάλασσαν γῆ), ἐκ δὲ τῆς Βοττίας καλουμένης Βοττιαίους, οἱ 
“ σ ,ὔ » “ “ ᾿Υ 

νῦν ὅμοροι Χαλκιδέων οἰκοῦσι τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν 
Ν Ἂ 4 ’ 5, ᾽ὔ 

Αξιὸν ποταμὸν στενήν τινὰ καθήκουσαν ἄνωθεν μέχρι 
’ὔ ἴφ “ 

Πέλλης καὶ θαλάσσης ἐκτήσαντο, καὶ πέραν ᾿Αξιοῦ μέχρι 
΄ Ν , ,’ “- ᾽ 

Στρυμόνος τὴν Μυγδονίαν καλουμένην ᾿Ηδῶνας ἐξελάσαντες 
Ξ » Ὰ.: ἣ ἈΧΥ ΤΕῚ “ “ 3 ΄ὔ ΄ 

ἀἁνέμονται. ἀνέστησαν δὲ καὶ ἐκ τῆς νῦν ᾿Εορδίας καλουμένης 
ΧΝ - Ν ’ ΔΝ ΄ 

᾿Ἑορδοὺς, ὧν οἱ μὲν πολλοὶ ἐφθάρησαν, βραχὺ δέ τι αὐτῶν 
Ἂς ΄ ᾿ ᾽ “ 

περὶ Φύσκαν κατῴκηται, καὶ ἐξ ᾿Αλμωπίας ᾿Αλμῶπας. 
΄ Ἁ “- ,, “ « Ὁ 

δέκράτησαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν οἱ Μακεδόνες οὗτοι, 
ἃ Ν “ 32) Ὑ, , » “- Ν ,ὔ 

ἃ καὶ νῦν ἐτι ἔχουσι, τὸν τε Ανθεμοῦντα καὶ Τ᾽ρηστωνίαν 
ΝΝ ,, Ψ 5 “ ’ Ἂ ᾿ 

6 καὶ Βισαλτίαν καὶ Μακεδόνων αὐτῶν πολλήν. τὸ δὲ ξύμπαν 
Υ͂ ω ΄ 

Μακεδονία καλεῖται, καὶ Περδίκκας ᾿Αλεξάνδρου βασιλεὺς 
δύο 5 σ ΄ ᾽ , 

αὐτῶν ἣν ὅτε Σιτάλκης ἐπῇει. 

1. πρῶτον Α.Β. ΒΡΟ.Η.Υ. ».᾿. Ῥορρο. (0611. ΒΕ. Ο. οὐ νυ]ρὸ πρῶτοι. 
2. περιερίας ἢ. πιέρους Ε᾿ πάγκαιον πέρα α. 4. φράγητα (.ἸΚ.Ν.ο. 
φάγητα ἔ. καὶ Ροβί ἔτι οτῃ. (.1,..0.Ρ.6. κ. ἤπττι ας Ἐς, ἀ6]6 615 1ὐξου]β ἀπά τι. 
η. ἀξιὸν Κ1,..Ο.Ρ. 0611. ΒΕΚΚ. νυ]ρὸ ἄξιον. 8. ἀξιοῦ 1.1,.0.}. 0611. Βεκκ. 
ντσο ἀξίου. 1ο. καλουμένης] οχη. [,.0.Ὀ. ἀπε ἜΩ Ξ ΟΠ δ... ΤΊ. ἐπθ τῆς 
Κι... οαπὶ Ηοτοθίαπο ἀρὰ ίθρμαηατη ΒγΖ. οἱ Ἡθγοῦοί. Ν1]. τ85, 3. Ρορρο. 
(06]]. να]ρο, εὐ Β6ΚΚ. η δα. τ Πογ. ἐόρδους. ἐφθάρησαν Ἀ.Β.Ο.Β ΕΟ. Η ΓΚΌΩΝ, 
Ο.Ρ.Ω.Ν.ἃ.ε.ἔρ. Ηδδοῖς. Ρορρο. (106]1. ΒΕ. να]ρὸ διεφθάρησαν. τι] και ἃ. 
12, φύσαν 1,..0.Ρ. φυσκίαν Ἡ.ἃ.1. σφύκαν Ε.. ἀλμῶπας ΗΠ. ἀλμωπὰς Κὶ. 
13. καὶ ροβὲ δὲ ΟΠ. σ΄. 14. γρηστωνίαν. ΑΙΒ.ΟΒΈ αΟν.Ὀ.ς. εὐ θυ κουϊδηὶ, ηἰβὶ 
[Ά]1ΟΥ, ΟΠ Π68, Ργϑοίου Κα. σαὶ γερηστωνίαν. να]ρῸ κρηστωνίαν. γρηστωνίαν ῬΟΡΡο. 
60]. Βεκκ. 15. βισαντίαν Α.Β.ΕΟΝ. ἢ. 

τοαϊτιπ Ηθγδο]ἀαγιιτη ΑὙρὸβ ΟὈ τὶ. γ. ΤῸ ΜΕ. ΕἸοτ. Κρηστωνέης, ΡΓῸ Κρη- 
Νιάθ οὔατα Ηετγοα. ΓΧ. 44, 2. 45» 2. εἴ “στωναίης, 'Γζεῖζοβ, Κρηστώνη, ἀπὸ τῆς 
Ν: 2. ΕἸ. .Β: λρεος καὶ Κυρήνης θυγατρός. ὅῖη Κρη- 

14. Τρηστωνίαν] Τὰ ΜΘ. Ὠἰς οἵ 4101. στώνης ἔχις ἀρ ΤγοΟΡΏτοη. ν. 400. 
ατ. οὑτὰ ὁ πη8]16. ὥἴθρῃαπιιβ, Πμθο-. αδὶ ΜΙ. δεϊα. Κρηστόνης, εἴ τὸν Κρη- 
ΡοτηριιΒ ἂρ Αἰποπυιη, ΗΠ ογοάοίιβ, στώνης θεὸν, ν. 037. ῬΙῸ Κραστωνίᾳ 
Αὐὶϑίοίοϊοβ ἀθ ΜΊγαθΙ]. Αὐιδο. Ρ. 112. δρᾶ Ασβίοίθὶ. Ἰορεπάπιη Κρηστωνίᾳ, 
ΠΥΘΟΡἤγοη. 8, τϑοθρίατη Ἰθοϊϊ πο διοίογ ΘΥ]θιγρῖο. ΝΥ Α55. ΟΟΠΟΥ αδ 
τπθηΐαγ. ΕΘΡΠΔΠι8. πηθηοθθ ἀηὺ ἴθ δα ϑῥθρῃαπαμῃ ἴῃ Ταστρωνία, Τρηστω- 
Ἰοοο Ταστρωνίαν. ᾿ΓΠΘΟΡοΟΙΏρΡιι5 ἀρὰ νία, εὖ Κρήστων δαἀποίαηϊ [ῃἰοΓρΓθίαβ. 
Ατἴμθη. {Π1. Ὁ. 77. Γραιστωνία. Ἠετοαοῦ. υΚΕΚ. 
Υ11.124,2. Κρηστωνικὴ ΘΧ ᾿ΟὨΙΒΙηΟ, Κ ΡΓῸ 

οι 

ΙοΟ 

ἐν 
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᾿, - 5 ᾿ξ “ ΄“ 

Ο. Καὶ οἱ μὲν Μακεδόνες οὗτοι ἐπιόντος πολλοῦ στρατοῦ 
5 Ἃ ,΄ » ΄ ΒΩ Ἂ ἊΝ Ν Ν 7ὔ 

ἀδυνατοι οντες ἀμυνεσθαι Ἐῷ ΤΟ Τὰ καάρτερα καὶ Τὰ ΤΕΙΧΉ»9 

ἨΦΘ {85 Βοῖη6 [ΟὝΠΒ, 

ἈΠ ΟΥ̓ΘΥΓΠΒ ἴΠ6 ΟΡΘΠ 

“ 5 » “ ΄ » ἤ τ Χ ᾽ 

οσα ἣν ἐν Τῇ χώρᾳ, ἐσεκομίσθησαν. ἣν δὲ οὐ: 
, 

ΘΟΙΙΠΕΣΥ αι ἴα ἃς {πὸ πολλὰ, ἀλλὰ ὕστερον ᾿Αρχέλαος ὁ Περδίκκου 
᾿Αχίαβ, “Ν Ν Γ' Χ ΄“ 

υἱὸς βασιλεὺς γενόμενος τὰ νῦν 
Ε ΕΣ “ 

οντα εν ΤΊ) 

« Ν “4 Ν 4 

χώρᾳ ῳκοδόμησε καὶ ὁδοὺς εὐθείας ἔτεμε καὶ τἄλλα διε- 
, ΄ Ν Ν “ “ Ἀν τε Ν “ 

κοσμῆσε τὰ τε κατα τον πόλεμον ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ τῇ 

ἄλλῃ παρασκευῇ κρείσσονι ἢ ξύμπαντες οἱ ἄλλοι βασιλῆς 
» Ν δὰ 5 “ , 

ΟΚΤΟΩ οἱ ΤρΟ αὐυτοῦυ γενομενοι. 
ε Ἁ Ν ΄- ΄-“ » 

ὁ δὲ στρατὸς τῶν Θρᾳκῶν ἐκ8 
[45 :} ΄ “ 5 Ν ΄ 

τοτῆς Δοβήρου ἐσέβαλε πρῶτον μὲν ἐς τὴν Φιλίππου πρότερον 
3 » κ π Ν ᾿ , ᾿ ᾿ ΄ 

οὖσαν ἀρχὴν, καὶ εἷλεν Ἐϊδομένην μὲν κατὰ κράτος, Τορτυ- 

τ τ ἄλὸν ΤΟ ΡῚ 

6. ὁδοὺς ἔτεμε] Τία Ἰοχφυϊν Ηδτγοαοί. 
ΤΥ τ526:.92. ΑΒΗ: 

καὶ τἄλλα διεκόσμησε κ. τ. λ.] Διε- 
κόσμησε 501]. τὴν χώραν, ἃ8 ἴῃ 1]. 15, 2. 
τά τε ἄλλα διεκόσμησε τὴν χώραν, καὶ--- 

ξυνῴκισε πάντας. (ΟΙΊΡΆΓΘ 4150 Υ. 41, 
8. τὸ κοινὸν κοσμηθῆναι καὶ ἵπποις καὶ 
ὅπλοις. ΤἼ6 ΘΟΠ]ΠΟΙΟη τε ἴῃ τά τε 
κατὰ τὸν πόλεμον 15 6Π0]ο5664. Ὀγ Ηδδοὶς 
ΔΠ64 ΡΟΡΡΟ ἴῃ Ὀγδοκοίβ, 85. σοη αβὶηρ' 
[πΠ6 βεπίθῃοθ. Βαΐ ᾿ξ ἀρρθδῖβ ἴο 68 ἃ 
ΤΊΘΓΘ ΟΟΡα]ὰ ; ““ Δη6 {ΓΠ]5Π66 {Π6 οοπη- 
““ {τ ἴῃ ΟἾΠΟΙ τηδίξουβ, 8ΔηΠα ἴῃ ναί το- 
“Ἰαΐεβ ἴο νψγὰσγ (Π6 ἔαγηϊβῃθα 10) ἢ 
““ ΠΟΥΒ65,᾽ ὅς, Τμαΐ τε 15 οἴζοῃ πϑρᾶ 
ἴπ {Π15 ΤΠ ΠΟΙ ΡΟΡΡΟ ποΐ ΟΠ]Υ δοκπον- 
Ἰοᾶάρσοϑβ, Ὁ σοΙηΡ]δ]η5 οἵ Βεπραϊοῖ [ῸΓ 
ΔἸΓΟΤΙΠρ ἃ Ραββαρθ Ὀδοδιιβθ Π6 νγὰβ ποῖ 
ΑΥΆΓΘ Οἵ {Π18 νΘΥῪ {Πἰηρ. 866. ΟΡ βεῖ- 
γαίξ. πη Τ ππιονα. Ρ. 14. 

7. ἵπποις καὶ ὅπλ.] Εχ πος Ἰοοο τα- 
ΠΟΠΘΙη ΤΟ αἹ ΡΟ586 δχϊβϑυπηαί ΒΟΡΌΓΙΙΒ, 
ΟῸΓ ΑτὐοΠ6]α] πατηϊβιηαία Πααθπι ἴῃ 
ἀνεῦβα δα θεπηί. Η 5. 

8. ξύμπαντες οἱ ἄλλοι βασιλῆς ΝοΠ 
Αὐθοῦπι 6588 ραΐο ξύμπαντες οἱ βασιλῆς 
ὀκτὼ, ἀΘθι Θη]Π 6886 οἱ ὀκτὼ βασιλῆς, 
ΟΠ οἱ βασιλῆς ὀκτὼ, οὖ ΔΥΓΠΟΆ] τη οτηϊῦ- 
τ Μ55, ρᾶγβ. ϑ'εα δ]ῖα βιιπί ἀθ]θηᾶα: 
ΒΟΙΙΡΒΙ558. ΒΌΒΡΙΟΟΥ ΤΠ Βτιογ ἀἸάο6πι, ἢ ξύμ- 
παντες οἱ πρὸ αὐτοῦ γενόμενοι. ) ΟΒΗΕΒῈΕ. 
Βυΐ 15 ἴὰὸ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 0 ἴακα ὀκτὼ ψ ἢ 
1ῃ86. ψογαβ ᾿πητηθα]δίοὶΥ ργθοθαϊηρ ἰδ} 

2. ἀμυνασθαι Ν.Θ..Υ. εὖ τηαγρ΄ ἃ. 
ὃ. κρεῖσσον Ν.ΟΝ. 

εἰλομενην ἃ. ὀδομένην «. εἰ τες. Υ. 

καρτερικὰ 56. 6. ἔτεμνε Κι 
οἱ αηΐθ ἄλλοι οὔ. 4.8... Η. 

15 1 ποΐ σδίπου, ““{Πδῃ 811 {π6ὶ οὐποῦ 
““ Κιηρβ [ορθίῃοσ, γνῆο γγεσθ, {πα΄ 15, 15 
““ ῬΓΘάθΟΘββΟυΒ, εἰσ ἴῃ πυπηθεγ ὃ ΤΕ 
ΔΏΥ {ΠΙΠρ᾽ 15 10 Ὀ6 βύγιιοκ ουΐ, 1 ψου]Ἱά 
ΤΑΙΠΘΙ οτηΐ {Π6 ἀγΉ1016 θθἔοτο πρὸ αὐτοῦ, 
“ὙΠ8η 41} [Π6 ΟΠοΥ Κίηρβ, οὔ ὑνοῖη 
“ [ΠογῸ σου εἱρῃξ Ῥοίογτθ ῃἰπι." Βαΐ 
Ἰξ 15. ῬΟΒΒΙΡ]6 {παῤ {Π6 ψγογαβ οἱ πρὸ αὐ- 
τοῦ ΔΥΘ ΤΠΘΓΘΙΥ Ραΐ 1ἴπ ἴο ΘΧρ ΔΙ Π ΤηΟΤ6 
ΟἸΘΑΤΙΥ ἡγΠΟΠῚ {Π6 ψΥ]ΟΓ τηθαπί ὈῪ ξύμ- 
παντες οἱ ἄλλοι βασιλῆς. 

βασιλεῖς ὀκτὼ, εἰ6.7 ΑΡ ἩΗετοάοίο 
(ΛἼΠΙ. 1530.) βορίθπη ρυίοτθβ Μδοθάοῃῖθο 
ΤΘΡῈΒ ΤΘοθηβθηΐαγ, 1. Ῥογάϊοοαβ, σοπῆϊ- 
[ΟΥ τορηϊ. [1Π. Ατϑυβ (α]αβ Αὐρεαβ.) 
1. ῬΕΠΙΡΡραβΒ. ΜΝ. Αδτοραβ. Υ͂. ΑἹ]- 
οοἴαβΒ. ΥὟἹἼΙ. Απηγπίαβ. ΝΠ]. ΑἸθχαπαθυ. 
Ηαϊς ϑιισοοβδὶῦ Ρογαϊοοαβ ραΐθυ Ατοπο- 
1]. Ηυ}5. 

ΤΙ. Εἰδομένην---Τορτυνίαν---᾿ Αταλάντην] 
ΑἹΙ {πε86 Ρ]δθθβ ἅγθ ΤΡ ΠΥ Ἰαϊα ἀοννη 
Ὀν τ. ΟΥταπηου ἴῃ [ῃ6 ΠΡΡΕΓ ρατί οἵ [Π6 
ψΆ]ΠδῪ οὗ [ηΠ6 Αχίτβ, Ὀν ννῃϊο 101 Κ68 
5 ΠΟΥ ΠΘβοθηηϊηρ. 66 ΠΪΒ τᾶ}, δπᾶ 
ἢ18. 1) 6βουρί. οἵ ἄτβεοθ, νο]. 1. ρ. 230. 
10 ἀρρθᾶγβ ργοθδῦ]6 {πὲ ᾿Αταλάντην 15 
Δ ΘΙΤΟΓ [ῸὉΓ ᾿Αλλάντην, ἃ5. ἃ ΡΪαςθ οὗ 
{Πῇ Ἰαβύ πᾶιηθ 18 πηθηιοηθα Ὀγ Ρ]ΙηΥ 
Δη4 δίθρῃ. Βυζαηίηιβ. Βγ “1ῃ6 οοὰη- 
“ ΈΓῪ ἴο {Π6 Ἰοῖ οἵ Ρ6]1α,᾽" πυιιδῦ θ6 ππ- 
αογειοοα οὗ σοιιγβο {πᾶΐ το {πΠ6 δαϑφέιυατα 
οὗἉ Ἰζ, 885. Θ: 0165. ννὰ8. πηδγοϊηρ βου ἢ- 
γγΑΓα5. 
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, ν ᾽ ΄ Ε Ἧ; 

νίαν δὲ καὶ ᾿Αταλάντην καὶ ἄλλα ἄττα χωρία ὁμολογίᾳ διὰ 
Ἂ ᾿ Ῥ ,ὔ “ -“ 

τὴν ᾿Αμύντου φιλίαν προσχωροῦντα τοῦ Φιλίππου υἱέος 
᾽ὔ ΕῚ Ν ν ᾽ Ἂ ᾿Ὶ « “-“ ΑΥ » 

παρόντος" Εὐρωπὸν δὲ ἐπολιόρκησαν μεν, ἑλεῖν δὲ οὐκ 
’ ὔ ἊἝ ,ὕὔ 

4 ἐδύναντο. ἔπειτα δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην Μακεδονίαν προὐχώρει 

5τὴν ἐν ἀριστερᾷ Πέλλης καὶ Κύρρου. ἔσω δὲ τούτων ἐς τὴν 5 
Ῥ Ν ΄ 

Βοττιαίαν καὶ Πιερίαν οὐκ ἀφίκοντο, ἀλλὰ τὴν τε Μυγδονίαν 

6 καὶ Γρηστωνίαν καὶ ᾿Ανθεμοῦντα ἐδήουν. οἱ δὲ Μακεδόνες 

πεζῷ ἐν οὐδὲ διενοοῦντο ἀμύνεσθαι. ἵππους δὲ προσμετα- ὩΣ " " ᾿ μι τ : 
ἊΝ ΦΙΑΤΩΝ “ " 4 ἰχ φὴς Ἄννι ἡ, Ν 

πεμψάμενοι ἀπὸ τῶν ἄνω ξυμμάχων, ὅπῃ δοκοῖ, ὀλίγοι πρὸς 
ΧΝ » ΄ ᾽ Ν ΄, “ “ - 

ἡπολλοὺς ἐσέβαλλον ἐς τὸ στράτευμα τῶν Θρᾳκῶν. καὶ ἣ το 
Ἀ ἍΝ » Ν « ΄, ΕΝ « ,ὔ 3 δ ν 

μὲν προσπέσοιεν, οὐδεὶς ὑπέμενεν ἀνδρας ἱππέας τε ἀγαθους 
Ἀ , ἘΤΝΝ ν ΄ , « Χ 

καὶ τεθωρακισμένους, ὑπὸ δὲ πλήθους περικλῃόμενοι αὑτοὺς 
, φπι Υ͂ ᾿ς , “ 

πολλαπλασίῳ τῷ ὁμίλῳ ἐς κίνδυνον καθίστασαν: ὥστε 
ὁ « ͵, 3 3 7 « Ν Ὶ Ν ἃς Ψ' 

τέλος ἡσυχίαν ἦγον, οὐ νομίζοντες ἱκανοὶ εἶναι πρὸς τὸ πλέον 

κινδυνεύειν. ΟἹ. ὁ δὲ Σιτάλκης πρός τε τὸν [Περδίκκαν τ 
ν » ΄σ - “ἤ » ΄ Ν 

Ηδφ ἴ5. αἰβαρροϊηίβαᾶ οὗ λογοὺς ἐποίειτο ὡν ενεκα εστρατεῦσε, και 

16 ῬγοΟτηἶβθα σοοροτα- 5» ὃ Χ ἐ 9 Α θ “ » - - κ 
ἘΣ ΟΣ πα ΑἸ ποπίαπ εἐπειΟὴ Οἱ ἡναιοι ου παρησᾶν Ταις ναυσινς 

᾿ 3 -- 4 αὶ κ “ Ξ . 
βροῖ; βηᾶι ροτειλάρά ἀχιστοῦντες αὐτὸν μὴ ἥξειν, δῶρα δὲ καὶ 

1. τἄλλα Κα. ἀλλ᾽ ἅττα Κ. 2. τὴν τοῦ ἀμύντου Ὁ. υἱέος οπη. ἢ. 
4. ἐδύναντο Α.Β.Ο.Β. ΕΝ 6. Η ΟΟΝ.ο. Ῥορρο. (0611. Βεκκ. ἐδύνατο ἢ. να!ρο ἠδύ- 
ναντο. προεχώρει ἴ,.. προυχ. ΒεκκΚ. 5. πελης Υ. κύρου σ.ἢ. κύβου 6. 
δὲ τούτων ἐς] τούδε Ε΄. 6. τε] οἴη. ἴ,.0.". ἡ. γρηστωνίαν Ἀ.Β.ΟΟΚΝ.Ὁ.ς.6.}. 
οἵ σὰ] βιρτα. στρηγωνίαν α.1. 8. οὐ 6.α.1,.0.Ρ.6. ἵπποις Η. προσμεταπ. 
οἱ ἀπὸ 8. 9. ἄνω] οπι. Κ. ὅποι Ἡ.Θ.ο. δοκεῖ 1,.0."}.4.6.1. 1ο. ἐσέβα- 
λον ΑΙΕΕΗ.Ν.".Ρ. 11. ὑπέμεινεν ΡΩΝ. 12. περικληιόμενοι .Β.Ο. περι- 
κληόμενοι ἢ. ῬορΡο. (106]1. ΒΕΚΚ. ναυ]ρὸ περικλειόμενοι. 18. δῶρα δὲ Ρορρο. 
Ηδαοκ. Νυϊρο οὐ Βοκκκ. δῶρά τε. 

τ. ἄττα] 1)6 ραγίϊουϊα ροβύ ατάτητηα- πηὰπὶ ροβύ ἀπαγορεύω, κωλύω, ἀρνοῦμαι, 
(ἰςοβ νϑΐθγοβ. θροσαηῦ Βααεθιβ ἴῃ Οοτη- 
τηθηΐαγ. [πρ. ἅτ. Ρ. οὅ7. ϑίεθρῃ. Αρ- 
Ροπά. δα ϑετιρί. 46. 1[)14]. Ρ. 82. Μαυβ- 
βᾶς, δα Ηδγροογαῖ. οἵ 165. δὰ Νοίαβ 
Μαῦββαοὶ. θυ κακ. Δαά Ηογπᾶπη 0 
ρον, ποΐρ 27. 

18. ἀπιστοῦντες αὐτὸν μὴ ἥξειν] 81ς 1. 
10, 1. ὉὈῚ ὥοΠ0]. δἀποίαϊ, μὴ ροβί ἀπι- 
στεῖν ᾿Αττικῶς θη ἤαγτο. [μαοίδη. ἈΠο- 
ἴοΓ. Ῥγθοθρῦ. Ρ. 321. 6δἱ ἀτια8 Πρ [ΟΠ 68 
αὐροηϊξ : οὐχ ἕξουσιν ὅπως ἀπιστήσουσι 
μὴ οὐχὶ πάνδεινόν τινα ἐν τοῖς λόγοις 
ἀγωνιστὴν εἶναί σε, Ἐυτηάοπὶ Ρ]θοηδ8- 

εἴ εἴργω οὈβογναῦ ϑίθρμαπιβ δα (ὐΟΥΊηἢ. 
αὐίϊο. 11. οὐ ΧΙΜ1Π1|. ΒΊμη1]8 οβδῦ ΒῈρΡΥ. 
11. 40, 6. ἡ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυχάζειν. 
Αἀά. ἱπῆν. δὰ 111. 1,2. ὈΌΚΕΚ. 

δῶρα δὲ καὶ πρέσβεις ἔπεμψαν αὐτῷ] 
50. Ηδδοῖκ ἀπα Ῥόορρο τϑαΐ, ᾿πβίθαα οὗ 
δῶρά τε, ννο ἢ οαπηοῦ θ6. Β6η86 Ἰ1Π]688 
νι ᾿ἰηβοτΐ ἀλλὰ Ὀοίοτθ 1ΐ, ἃ ποτα νἹο]θηΐ 
αἰζογαίίοη {Πὰη ΡΟρΡροβ. δίθρῃθη ῥτο- 
Ροββὰ ἰο τα ἔπεμψεν, Ὀαΐ {Π18. ΒΌΓΘΙΥ 
οαπηοῦ θ6 τὶρηῦ, υυιπουῦ δααϊηρ ὁ δὲ 
Ῥείοτθ δῶρά τε καὶ πρέσβεις ἔπεμψεν, 
Ῥθοᾶιβθ ἔπεμψεν ΘοΙ]ἃ ΟἾΪΥ τοῖον ἴο 
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᾽ ἮΪϊ Ω "ἢ Ἅ. ΕΣ » ΄ ΕΣ Ἂν ’͵ 

ὉΣ Εἰ ΠΟΡΠΟΝ πραῦμον πρέσβεις ἔπεμψαν αὐτῷ, ἐς τε τοὺς Χαλκιδέας 
ἰο δοσθρύ {Π6 Ἤονθυ 68 

ε ΄ὕ ,ὕ “ σι ΄, 

οὐ Ῥετγάϊοοαν, πὰ 106 καὶ Βοττιαίους μέρος τι του στρατοῦ πέμπει, 
Τοίασ ΠΟΠπῚΘ ὙΠ ἢἷ5 ΄ ͵ὔ » , Χ ΄- 

ἐκ καὶ τειχήρεις ποιήσας ἐδῆου τὴν γῆν. καθη- 2 
᾽ὔ » “-“ Ν , ΄ ΄ Χ ῥ): 

μένου δ᾽ αὐτοῦ περὶ τοὺς χώρους τούτους οἱ πρὸς νότον 
» “ ΄΄ Ν « ὕ ’ 

βοἰκοῦντες Θεσσαλοὶ καὶ Μάγνητες καὶ οἱ ἄλλοι ὑπήκοοι 
“ ΄ ᾽ὔ ω “ ᾽ ’ 

Θεσσαλῶν καὶ οἱ μέχρι Θερμοπυλῶν “Βλληνες ἐφοβηθησαν 
Ν ἘΦ ΦΊΒΑΥ -“ « Ἂ ’ ΓΝ ΥῚ “,.5 

μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὃ στρατὸς χωρήσῃ, καὶ ἐν παρασκευῇ ἦσαν. 
, Ἀ ΄ ἍἬἍ ͵ Ἂν ἢ ΄ 

ἐφοβήθησαν δὲ καὶ οἱ πέραν Στρυμόνος πρὸς βορέαν Θρᾷκες, 3 
[“ ΄ι 7, ΄ 

ὅσοι πεδία εἶχον, Ἰ]αναῖοι καὶ ᾿Οδόμαντοι καὶ Δρῶοι καὶ 
“ ἀν ᾿ τος ’, ", Ν ΄ ΓᾺ 

το Δερσαῖοι: αὐτόνομοι δ᾽ εἰσὶ πάντες. παρέσχε δὲ λογον καὶ 4 
δ - 3 ΄ ΄ σ Χ « ϑιτὶονν 

ἐπὶ τοὺς τῶν ᾿Αθηναίων πολεμίους ᾿λληνας, μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν 
3 , Ν᾽ Χ Χ δεν Ἄν, “ ΄ « 

ἀγόμενοι κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν καὶ ἐπὶ σφᾶς χωρήσωσιν. ὃ 5 
Α ’ Χ Ὰ «“ 

δὲ τὴν τε Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν καὶ Μακεδονίαν ἅμα 
ΕἸ ᾽ὕ 37 ΄ 3 Ν ᾽ ΄σ » Ἁ ᾽ 2 - σ 

ἐπέχων εφθειρε' καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ οὐδὲν ἐπράσσετο ὧν ἕνεκα 

ἡ. καὶ Ροβύ μὴ οπη. 5. 
σιΡ.- 9. καὶ ὅσοι πάναιοι ἰκ. 
δρῶιοι Ἐ. 1ο. σερσαῖοι Κα. 
ἐπὶ ἀπάθιιβ ναὶ ὑσθα8. τῶν] οἵη. 1.0. 
ρήσουσιν Κι. 18. τε] μὲν Ο. οπι. ἃ. 

Ῥεγάϊοοαβ. Βαΐξ ῬΟρΡρο᾿β δ᾽ζογαί!οῃ. 15 
{Π6 τη ρ]θβῖ, δα τᾶ κο8 [Π6 ψΠΟ]6 ρδ8- 
5866 1η16]]1010}]6. 

5. Μάγνητες] Μαρπεβία ροβξί ϑίγα- 
ῬΟΠΙΒ ἰθιηροτα ΤΠ 6558}1ὲ6 δα]θοία εϑβί. 
νὰ Ρ]η. ΓΝ. 9. Ῥιο]θπηδθιιβ 81118 δα- 

. ΒΟΙΌΙΌ. Μαγνητικὴ βοῦν] 5, ΡΕΓΒ. 402. 
᾿ Μαγνησίαν 1)]οΟΒΟΟΥΙ65. Πηθιηογαΐί Ρᾶρ'. 

102. Αἴ οἰν!ξαΐοπι ᾿π|6]]Πσὶῖ Δ6 Μαη- 
ἀσατη 5ϊἴαπη, 46 αὰὰ ΤΟυγπεοίοσί. 1.370. 
ΑΒ5. 

9. ᾿Οδόμαντοι] 16 Ατ]βίορῃ. ΑΟμᾶγ- 
ΠΘη565, δ]υαβαιθ ΟΠ] Ἰαβίθη, Ρ. 378. 
ἀρὰ ααθιη ᾿Οδόμαντες ΔρρΕΘΙ]ΔΠίαΓ.---- 
Ηυν5. ᾿Οδόμαντοι Μ5 5. Πϊς εὖ Ρ. 204. 
ΠῚ οἱ δίθρῃ. ν. Ηδγοαοί. Υ.. τό, τ. [ἡν. 
ΧΙΝ. 4. Οὐοπηΐεν Πιββογίας. Μοσηὶ ἀ6 
Οἀοτηδηί!8, οἱ ϑυϊάδιη ν. ἀποτεθρίακεν, 
εὐ σᾶαθπῃ 101 οἰζαί Αὐϊβίορῃ. ΔΑ 55. 

καὶ Δρῶοι] ΤἼὴ6 πδιηδ οὗ {Π]8 ρῬθορὶβ 
158. σοηβι ἀθγθα Ὦν (ἀδίίογον ((ὐοπηπηοπίαίι. 
Ἃς “γαῖα ἀρ Ῥορροη. Ρχοϊθροιη. 
νο]. 11. Ρ. 280.) ἴο θ6 ἃ ᾿πϑῦϑ σου ρί]ο ἢ 
οἵ Δεραῖοι, ἴῃΠ6. παᾶπιθ ρίνθη ὈΥ͂ ϑίθρῃ. 
Βγζαηΐ. ἴο {π6 {106 ὑνῃῖοη Ἡδτγοάοίιιβ 

ΤΗΠΟΥΘΙΡΕΒ, ΜΟΙ. 1. 

ὁ στρατὸς οπη. ἴ,. 

παρέχει ἢ . 

χωρήσει Υ. 8. βορρέαν 
ὁδόμαντοι ἃ. ὀδάμαντοι σα. ὀδόματοι 1. 

11. τῶν τοὺς Ε΄. (6]6[15 ροβί 
πολεμίους καὶ ἕλληνας «., 12. χω- 

14. ἐπράττετο ς.ἴ. 

68115 Δερσαῖοι, 71. ττο, 1. Ηδ ΒΌΡΡροββϑβ 
{Παῦ {Π6 γγοστβ καὶ Δερσαῖοι ννεγα Δ α68 
ὈΥ ΒΟΠῚΒ ΟΠ6 ψνῆο ψβῃρα ἴο οοτγθοῖ 
ἔγοτη Ηεογοαοίμϑβ {Π6 οΟΥ̓ΠΟρΡΤΑΡὮΥ οἵ {Π6 
{10 88 πᾶῖηθ. πὰ Ρορρο δπηὰ (Ό]]6Γ 
Πᾶνα 6πο]οβθα {Π6 ννογὴβ καὶ Δρῶοι ἴῃ 
Ὀτγαοκοίβ, οἢ {π6 δυίπῃουιν οἵ (ἀαίζεγου, 
ἃ πα γεῦ τοίαϊη [Π6 γϑϑαϊηρ' καὶ Δερσαῖοι ; 
ψΠΘΓθαβ (ἀδίςουευ τυ ]Βη685. 0 ἰθᾶν ουζ 
{Π6886 Ἰαβύ ψογᾶβ, δηα ἴο δ][ε Δρῶοι 
Ἰηΐο Δεραῖοι. Βαΐ ᾿΄ 5668 ἴο πη6 8]10- 
σοῖθεγ 1616 ἴο ᾿πάπ]σα 1Ἰῃ ΟΟΠ]δΟἴΓ6Β 
ΑὈοὰΐ ἃ πηδίεγ οἵ νγῃϊοἢ νυν Κπον 80 
116. (ἀδίίθυγοσ πηᾶὺ 6 τὶρσῃξ; Ὀὰΐ ΟἿΓ 
ἸρΏΟΤΆΠΟΘ Οὗ ΔΠΥ {106 σ4}16ὰ ὨΓΟΪ 18 
ΘΟΓΓΔΙΠΪΥ ΠῸ Β.ΠΠΟΙΘηΐ ΓΘΆΒΟῚ [ῸΓ 58115- 
Ῥθοῦηρ {Π6 σοπιϊηθη688 οἵ {Π6 νογα ; 
ἴου ἴῃ 16 νϑῦν ποχῦ σῃδρίθυ τηθη τ 0} 18 
τηδαδ οὗ ἃ ρΙαοθ ἴῃ (Π6 Ὠραγέ οἵ ἄτθθοο, 
(ὐτοπία, προσ ἰγαϊιιβ, οἵ ψ ἢ ψν6 
Κηονν ποίῃϊηρ τπογα {Πδη νπμαΐ Ἵππου - 
αἸ465 ἴΠθγα βανβ οἵ [{. 

14. ἐπέχων] ἐπικείμενος ὅ6Π0]. Οοιτη- 
Ῥᾶγθ Ηεϑγοαοί. Ν 111. 35,1. ὅσα---ἐπέσχον 
τῆς Φωκίδος, πάντα ἐσιναμώρεον. ἃπά 

Ζ 



6 

Ἶ 

8 
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ΜΑΘΈΡΒΟΝΙΑ. ΑΔ. Ὁ. 459. ΟἸνΙΙρ. 87. 4. 
᾽ ’ Ἂν « Ν πον ᾽ 53 5 “ Ν φν ον 

ἐσέβαλε, Και 7) στρατιὰ σΙΤΟν ΤΕ Οὐκ ειχὲέν αὐτῷ καὶ ὑπὸ 

΄-“ Ν ᾿ ΄“ 

χειμῶνος ἐταλαιπώρει, ἀναπείθεται ὑπὸ Σεύθου τοῦ Σπαρ- 

δάκου, ἀδελφιδοῦ ὄντος καὶ μέγιστον μεθ᾽ αὑτὸν δυναμένου, 
ΥΩ ὦ ΄,ὕ » “- 

ΟῚ εν τάχει ἀπελθεῖν. τὸν δὲ Σεύθην κρύφα Περδίκκας 
« , » ᾿ « “ ὁ ἃς ΄ ΟῚ » ΄- 

ὑποσχόμενος ἀδελῴφην εαυτοῦ δώσειν καὶ χρήματα ἐπ᾿ αὐτῇ ϑ 

προσποιεῖται. 
«ε ᾿ Ν ΄ ΄ λιν 

καὶ ὁ μεν πεισθεὶς, καὶ μείνας τριάκοντα τᾶς 
’, « ,ὔ , Ν 5 Ν » - » »» 

πασας ἡμέρας, τουτῶν δὲ ὀκτὼ ἐν Χαλκιδεῦσιν, ἀνεχώρησε 
κ᾿. ΤΩ ἂν ΄ὔ 9. 7 

τῷ στρατῷ κατὰ τάχος ἐπ οἰκου" Περδίκκας δὲ ὕστερον 

Στρατονίκην τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν δίδωσι Σεύθη, ὥσπερ 
4 

ὑπέσ χέτο. 

᾽ ’ὔ 

ἐγένετο. 

Χ 5 Ν Ν ΄ ͵, Ψ 
τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Σιτάλκου στρατείαν οὕτως το 

ΟἹ]. Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτῳ ᾿Αθηναῖοι τοῦδε τοῦ χειμῶνος, 
ν Ν Ν ΄- ᾽Ν ΄ 7 

ἐπειδὴ τὸ τῶν [Πελοποννησίων ναυτικὸν διελύθη, Φορμίωνος 
ΜΨΕΞΤΕΗΝ 

ΘἈΕΈΕΟΘΕ. 

« γ4 ’ Ἶ, 3: 8 

ἡγουμένου ἐστράτευσαν, παραπλεύσαντες ἐπ 

Οροτδιϊουβ. οἵ Ῥιιου- ᾿Αστακοῦ καὶ ἀποβαντες, ἐς 1 μεσόγειαν τῆς 
Ιηἷοπ, Ηβ 18 πΠίη- 

ἀιτοὰ ὉΥ (πὸ ἑαυ Ακαρνανίας τετρακοσίοις μὲν ὁπλίταις ᾿Αθη- 

2. σπαρδάκου Α.Β. ΒῊ.Ν ἢ. Ῥορρο. (ε]1. ΒΕΚΚ. 
σπαρδοκοῦ Κα. ναυἱρὸ σπαραδόκου. 
(06]1. ΒεΕΚΚ. 
ψα]ρὸ μετ᾽ αὐτόν. 
ΠΡ: 9. αὐτοῦ 6. θεύση ε. 
ς.4.6.5.}..1. Ῥορρο. ΒΕκΚκ. δα. 1832. 
τοῦ ΑΙΒΙΕΙΒΗ ΝΙΝ Ρ.Ἀ.. 
15. μεσόγαιαν «ς.. 

501] τποῦθ 1Π6 δχργβββίομ ΨγΏΪΟ ΟΘΟΤΙΓΒ 
ΒΟΨΘΙΆΙ {ἰπ|88 ἰπ ΙΧ. 931, 2, 4. Πέρσαι 
ἐπεῖχον τοὺς Τεγεήτας. Μῆδοι ἐπέσχον 

Κορινθίους, κ. τ. Χ. {Πα 1 ἦθ ἴο ΒΥ, “(ο- 
κε ΤΊ ΠΕ Π115 Ἰτητηϊ ΠΘ θδηΐ :᾽ ἡ γῈΓ6 ἀσγανν ΠΡ 
ΟΡΡοβὶΐθ ἴο {ῃϑῖη, 80 ἃ8 ἴο μᾶνβ ἴμϑιη 
νν ἢ {Π6ῚΓ τθαοῦ ὑν ἤθη {ΠῸ αἰΐδοῖς θ6- 
βρη. Απᾶ 80 ϑ᾽[Α]Κο5 185 βαϊα ἴο ἢᾶνθ 
σομητηδη θα αὖ ὁπο6 {Π6 [ὮΓ66 ΘΟ Γ]6Β 
οἵ (ΠΒαϊοεϊάϊςο, Βοίοα, απ Μαοθάοηϊα, 
Δηα ἴο μᾶνθ συγ 8 τάναρσθβ Ἰη0 
{Π 6 πὶ 8}1. Ππ6 ποίϊοη οἵ ““βίορριπρ᾽ 
ἢὰ8 ΠΟΙ Πρ; ἴο ἄο, 1 {πϊηκ, νι {Π6 
ννοτὰ ἐπέχων ἴῃ {818 ΡΙδοθ. 

Τ. ἡ στρατιὰ σῖτόν ΤῈ οὐκ εἶχεν αὐτῷ} 

ΕῸΣ {Π|8 ἀαἰΐνθ οαδθ, σουηραγ ἴΠπΠ6 ποίθ 
οη 1.0,.4. διὰ τὸ ἁβροδίαιτον. [Ὁ τηᾶν 

μεθ᾽ ἑαυτὸν Ο.ΒΗ.1.0.Ρ.Υ͂. ρ. 
6. τὰς πάσας ἡμέρας τριάκοντα σ΄. 

1ο. τὸ Ρ. 
τὴν) οπη. 1. 

Ῥορρο. Ἃοε}1. Βεκκ. 
τ6. ὁπλίτας τῶν ἀθηναίων ἸΚ. 

σπαρδόκου σα.Ι.Ν.Ρ ρ. 
3. μεθ᾽ αὑτὸν ΑΒΕ Ο.ΚΑΝ. ΡΟΡρο. 

μεθ᾽ ἑαυτοῦ 6. μεθ᾽ ἑαυτῶν 1. 
8. ἐπ᾽ οἴκου] οἴη. 

οὖν Α. οπι. Β.Ο.Ε.Ε.6.Κ. 
στρατίαν Ν. 12. τοῦδε 
Ο.α. εὖ νυ]ρὸ τοῦ αὐτοῦ. 

Ῥδυπαρ8 Ὀ6 ΘΧρυθββϑθ, “ὙΠ θη πο ἰοαπα 
κε [Παῦ (Π6 ἅταν Πα ΠΟ Ῥγον ΒΊ 08 ;᾿ἢ 
ἴογ 1 ῬθΙορΒ ταῖμου ἰο {Π6 ψγΠ0]6. βθη- 
ἴθποθ {Πᾶπ ἴο ΔΠΥ͂ ΡΑΥΟΙΟΌ]ΑΥ τνοσγα ἴῃ 1. 
Οονρατθ [νυ 11. 29ς. ““Ῥιυϊδοῖ ὑπ) 
“ὁ γιλδιὴ Ἰιοϊογοιη,᾽ ἄς. “1 5ῃου]α κθ 
κε ΤΠΘη ἴο 866 ΔΠΥ͂ ΟΠ6 5116 ἃ Ποίου.ἢ 

6. τριάκοντα τὰς πτάσας ἡμέρας “ ΤῊϊτν 
“ς ἀγ85 1ῃ ἃ]].᾿ ΟὈμραγ 1. τοο, 1. πὰ 
{116 ποίθ {Πγο. 

14. ἐστράτευσαν---ἐς τὴν μεσόγειαν τῆς 
᾿Ακαρνανίας) ΘΙ ΡΡΘαΓΒ [0 πὴ8 ἴο "68 
{Π6 τ βίορριηρ ἀπ σοηδβίσιοιοη οὗ 
{Π18. Ῥαββᾶρθ, ἰακίηρ; {πὸ ψνογὰβ παρα- 
πλεύσαντες ἐπ᾽ ᾿Αστακοῦ καὶ ἀποβάντες," 
“ Πανὶηρ 58 1164] ἃ]οηρ [Π6 ποτ ἴὸ Α.8- 
“ς 608, ̓ ἀπᾶ Βανηρ᾽ (Ἰβθιη ΒΑ ]ς64,᾽ ἃ5 ἃ 

᾿ 

"»ι 



ΞΘ ΦΕΙΣ ΒΞ ΤΠ τὸ: 

ὙὙΕΞΤΕΗΝ ΘΕ ΕΕΟΘΕ. 

οὗ {Π6 γϑῶγ ἔῸΠπὶ δὖ- 

. ἐδοκίηρ (ὐπίδαεθ. 8- 

ταδύϊοπ οὗ ὑπᾶῦ ἴον, 

8ἃ:ηα ἀοβοσρέϊομ οὗ {Π6 

ΔΙΠανίοη ἀθροβιίθα ὈΥ 

{Π6 τὶν ΑΟΠοΙοι5, 

ουΐ οὗ νγνῃΐο {π6 Ἐπ ϊ- 

5. π8865 [83 πᾶ5 "ἃ στὰ- 

ἀΌΔΠν Ῥ6Θη ἔουτηθᾶ. 

9909 

Α. 6. 429. ΟἸντΡ. 87. 4. 

ναίων τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν, τετρακοσίοις δὲ 

Μεσσηνίων. καὶ ἔκ τε Στράτου καὶ ἹΚορόντων 3 

καὶ ἄλλων χωρίων ἄνδρας οὐ δοκοῦντας βε- 

βαίους εἶναι ἐξήλασαν, καὶ Κύνητα τὸν Θεο- 

λύτου ἐς Κόροντα καταγαγόντες ἀνεχώρησαν 
΄ - ΣΝ Ν ἴω » Ν » ΄ ΙΕ 

πάλιν ἐπὶ τὰς ναῦς. ἐς γὰρ Οἰνιάδας ἀεί ποτε3 
΄ " ΄ 9 ΄ » »κ 7 Χ 5 

πολεμίους ὄντας μόνους ᾿Ακαρνάνων οὐκ ἐδόκει δυνατὸν εἶναι 
“ 7 ΄ ε Ν ΄- Ν ΕΝ 

χειμῶνος ὄντος στρατεύειν ὁ γὰρ ᾿Αχελῷος ποταμὸς ῥέων 

2. καὶ αῃίο ἐκ Α.Β.Ο.ΕΕ. οαὰ. α.Η.1,..Ὸ0.Ρ.ν. Βεκκ. 
5. Κόραντα ς. οἵη. Θ. δοοεὶβ Θεολύτου τ οοτγ. Ε᾿ 

βοσέ οὗ ραγθηΐῃθϑὶβ. ΕῸΓ ΔΙ ΠΟῸΡῊ ἀπο- 
βάντες ἐς τὴν μεσόγειαν ΤηδΔΥ Ὀδ6 ἃ (0ῃ- 
ἀθηβθαά ΘΧρΎ βϑίοη [Ὁ ἀποβάντες καὶ 
ἀναβάντες ἐς τὴν μεσόγειαν, γεῖ {Π6 καὶ 
ἴπ {Π6 ψΟΓαΒ καὶ ἔκ τε Στράτου 15 Ψ»ΠΟΙΠΥ 
ἘΠΠΠΘΟΘΕΒΒΆΓῪ 1 καὶ ἀποβάντες Ὀ6 {Π6 Ρε6- 
σἸπηϊηρ οὗ [Π6 βθηΐθηοθ; δη Βδβκογ 
ΔΟΘΟΓΟΙΠΡΊΥ Πᾶ5 οτη6α 1{, ΠΝὰΐ 1 {Π1ηΚ 
ΟἹ ᾿ἸΠ58ΗΠοΙθηῦ Δ Πουϊγ. Β6514685, {Π6 
ΟὈ]οοῦ οὗ {πΠ6 Θχρθα! θη νγὰβ ποῦ Αβία- 
οα18, ν ΒΙΟἢ 15. ΤΊΘΓΘΙΚ Π]ΘΠΠΟΠΘα 88 [Π8 
ῬΙδοθ ψθγα [Π6 ἴσοορΒ ἰαπάβα, Ὀαΐ [Π6 
Ἰηΐθυιοῦ οὗ Δσοαγηδηϊα; ἂπα {πῃογοίοσθ 
ἐστράτευσαν ἐς τὴν μεσόγειαν 18. ΤΠΟΙΘ 
σογγθοῦ [ΠΔη ἐστράτευσαν ἐπ᾽ ᾿Αστακοῦ. 
ΕῸΓ {Π6 βογί οἵ ραγθηί 6818 [ουτηθα ὈΥ͂ 
{π6 ΡΑυθοΙρ]65 παραπλεύσαντες καὶ ἀπο- 
βάντες, ΘΟΥΩΡΑΙΘ Ϊ. 61, 2. ποία, καὶ πει- 
ράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ 
ἑλόντες. 

5. Κύροντα] ἘΠ ϑίρρῃ. 58ἰς Ἰορὶε : 468 
ΟΡΡΙΑΟ αἰζατη ἃριια νϑίθγθϑ 5:16 η{{π|Π|. 
γ  Α585. 

8. ὁ γὰρ ᾿Αχελῷος ποταμὸς κ. τ. λ.71 
Πᾶν [Ὁ] ον ΒΘ ΚΟΥ δηα (Ό]]ογ ἴῃ δά- 
τηϊτπρ ΡΟΡΡΟ᾽Β οοπ]θοίπγα δ᾽ ἐξιεὶς ἴπ- 
βίραα οὗ διεξιεὶς, ἃ8 ΟΥ̓ ΠΟ νυν ]5886. [ΠΘΓΘ 15 
ΠΟΙΠΙΠΡ ἴο ΔΏΒΨΨΘΙ (0 {πΠ6 μὲν ΔέΙ͂ΘΓ 
ἄνωθεν. "ΠΟ αΙ465. βαγβ {παῤ {Π6 
Αομεοὰβ ρᾶββθβ ὈΥ ϑίγαϊπιβ ἴῃ {Π8 
ὌΡΡΕΓ Ρατί οὗ 1185 οουγβο, αηα Ὀν (Βηϊ- 
Δ 86. ΠΘᾺΤ ἰΐβ τηοιῃ. Ανωθεν 185. ποΐ 
“τοση ἃρονθ,᾽᾿ Ὀυΐ ΒΙΤΏΡΙΥ ““ἀρονε,᾽ 
ΟΥ̓“ ΒΙΡῊ ἀρ [Π8 τῖνογ." Οὐοτηρατγα [Π]. 
68, 4. οἰκήματα ἔχον κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, 

Δ Πα νυν ηδὺ 15 501}} Τῆογθ δρροβίίε, [Υ. τοϑ, 
1. ἄνωθεν μὲν οὔσης λίμνης, τὰ δὲ πρὸς 
Ἢιόνα τριήρεσι τηρουμένων. (ὐΟΙΏΡΑΓΘ 

κοράντων 5. 4. εἶναι] 
8. ὄντος οἴῃ. Καὶ. 

4150 {Π6 ποίβ οῃ τὸ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ τεῖχος, 
1.64.1. ΑΔ5 Ἷ1ο {88 βιξπδίϊοη οἵ (ΠΠ πίδαεθ, 
10 15. 511]] ἃ τηδίζεσ οἵ τπποϑυίδιπίυ ; πα 
ποῦ πΠΠδίαΓΑΙγ, 51πΠ06 {Π8 ΘΟΙΠΙΓΥ 
Δουῦ {Π6 τηοπῖῃ5. οὗ στθαῦ ΤΙΝ ΘΥΒ 15 80 
ΟΠδηρθα ἴῃ [Π6 σουγβθ οὗ γϑᾶγβ ἔγοιη 
ἼΠ6 ΤΊνοῦβ δἰζθυιηρ {Π61Γ ΟΠΔΠη6Ϊ5, 8ηα 
ἔγοτη {Π6 στδάμια] ᾿πογθαβθ οἵ [Π6 4]}ὰν]8] 
8011 [ογτηθ ὈΥ {Π6} αἀδροβιθ]0η5, {Παΐ 
115 ΔΠποϊθηΐ οΠδγδοίθυ ἢ ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ Ὀ6 
ΤΘΟΟρΡ 566 ἴῃ αἰζουίτηθβ. Βαῦ 1 Ὀ6Ιθνα 
Ὦγ. ΟΥασηθυ 18 τρῃΐ ἴῃ ρ]δοϊηρ' (ΕππΙαάδο 
ἡ {Π6 οαβϑῦ οἵ {π6 ἀποϊθηῦ Ὀβα οἵ [Π8 
ΑοΠοΙοιιβ, ἀπ ποῦ δ 'ΓΠΙΡΆΓΘΟΠ, γῇ ΓΘ 
Ῥοσπαᾷθν}]θ, ἄσιιβθ, δηα Μζ. Ποάνν]} 
ἤχ 1. [Ὁ 15 ἴσαθ {πα ΤΙραγάοη, 88 
Ἰαϊ ἀοννπ ὈΥ Αὐτουνβιηῃ ἴῃ {πΠ6 Εΐοη 
Αἴ]ὰ8, ἂβ 1 {π|πκ, οἡ {Π6 διυϊποῦν οὗ 
Οδρίαϊη ΞιηυΠ 8 ΒΌΤΨΘΥ Οὗ {18 σοαϑβί, 
18 Οἢ 1Π6 βαϑύ οἵ {Π6 ργθβθηῦ Ὀθ8α οἵ {Π8 
ΤΊνου ; θαΐ 10 566 18 ὈῬγΟΌΔ]6 πᾶς {Π6 
ὉΠΟΙΘΗΐ ΓΊΝΟΥ ΤΠ πο νύ 18 ποὺ {ἢ 6 
Ἰαῖζο οἵ Απαίο!οο οὐ Μοββαιοηρία; δηά 
Ι τὴ 1πο]]η64 {0 ἀστϑα ψιῃ διν ΥΥ. (6]]} 
ἴῃ Ρϊδοιηρ (Επιαᾶεθ αὖ Κασια [τϑῃρ, 
ἀρουῦ [ΟὉ Π11165 ἴο {πΠ6 πουίῃ οἵ Με8- 
ΒΔΙΟηρία, ΟἹ ἃ ΤΌΘΚΥ ἢ1]]1, ψγνμοτθ {Π6 
ΤΌΪηΒ Οὗ Δ ἃποϊθηΐ ΟἸΓΥ ἅγ6 501} ν]810]6. 
ΤῊ βίγοηροβύ ΟΠ] ΘοῦΊΟη. [0 {Π158 ΟΡΊΠΙΟΠ 
18 1Π6 5ΒΙ1411Πη688 οἵ [Π6 ΘΧΊ ΒΕ] Πρ᾽ ΓΘΙΠΔΙΠ8, 
ΠΟ Ὦ, δοοογάϊηρ το Μτ. Π)οανν6}}, ἃγα 
Ποῦ ΤΠΟΓΘ {πᾶ ἔνγοὸ τη1168 ἴῃ ΟἸΓΟΙΪ. 
Βαΐ 15 1 ποῦ ῬΟββιὉ]6 {παᾶῦ ννμαΐ ννὰβ ἴῃ 
ἴαοῦ ΟἾΪΥ {Π6 1} οὗ {π6 οἰΐα6] τηᾶνὺ 
Πᾶν Ὀθθῃ πηϊβία θη ἴῸγ {π6 ψΠ0]6 οὗ 
[Π6 ἴοννη ὃ ἃ τηϊβίαϊκθ νυ ὶοῃ δὲν ΥΥ. (16}} 
ἈΒΒΌΓΘΑ πη6 ἢὰ5 Παρρεπϑα 1π τηδηΥ Ἰη- 
βίδησθβ, 8η6] ραγυ οι ϊαγ]ν ἴῃ ἀ6βου Πρ’ 
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ὙΕΞΤΕΗΝ ΘΕΕΈΕΟΘΕ. Α. Ο. 459. ΟἸΣΠΙρΡ. 87. 4. ' 

ἐκ Πίνδου ὄρους διὰ Δολοπίας καὶ ᾿Αγραίων καὶ ᾿Αμφιλόχων 

940 

Ν ἣν ν) “ ΄ Ε Ν Ν ΄ 

καὶ διὰ τοῦ ᾿Ακαρνανικοῦ πεδίου, ἄνωθεν μὲν παρὰ Στράτον 
,ὔ ν ΕῚ 3, Ἂ .. 

πόλιν, ἐς θάλασσαν ἴδ᾽ ἐξιεὶς παρ᾽ Οἰνιάδας καὶ τὴν πόλιν 
“- ΄ 7 δι ὑχὲν ἈΕῸᾺ ὄνι τὴ ᾽ ΄. 

αὐτοῖς περιλιμναάζων, ἄπορον ποιεῖ ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐν χειμῶνι 
΄ ω Χ ω ΄ “ ᾽ ΄ 

στρατεύειν. κεῖνται δὲ καὶ τῶν νήσων τῶν ᾿ἘΕχινάδων αἱ 5 
Ἀ ΄-“ ΄“ ΕἸ ΄ ΄σ ΄ 

πολλαὶ καταντικρὺ Οἰνιαδῶν, τοῦ ᾿Αχελῴου τῶν ἐκβολῶν 
Ν ’ὔ σ ’ὔ “Ὁ « Ν “ 

οὐδὲν ἀπέχουσαι, ὥστε μέγας ὧν ὁ ποταμὸς προσχοῖ ἀεὶ καὶ ᾿ 
δ᾽ ἰὰ ΕΣ , Ἂ 53 , » Ν Ν᾿ κ ΄, ᾽ ᾽ 

εἰσὶ τῶν νήσων αἱ ἠπείρωνται, ἐλπὶς δὲ καὶ πάσας οὐκ ἐν ; 
-“ Ἀττι Ὰ ΄ “ δε , Ἂν, ς “᾿ ἌΣ 

5πολλῷ τινὶ ἂν χρόνῳ τοῦτο παθεῖν. τὸ τε γὰρ ῥεῦμα ἐστι 
7 Ἀ Ν ἈΝ ͵ ΄“ ἂν ὲ 

μέγα καὶ πολὺ καὶ θολερὸν, αἵ τε νῆσοι πυκναὶ, καὶ ἀλλήλαις το 
΄“ 77 ΄σ ᾿ ΄ὔ Ῥ ,ὔ 

τῆς προσχώσεως Ἱτῷΐ μὴ σκεδάννυσθαι σύνδεσμοι γίγνον- ; 
δ Ν » Ν “ , Αἰ Υ 

ται, παραλλὰξ καὶ οὐ κατὰ στοῖχον κείμεναι, οὐδ᾽ ἔχουσαι ὶ 
» “σι ο Ν , Μ . 8... νὴ 

6 εὐθείας διόδους τοῦ ὕδατος ἐς τὸ πέλαγος. ἔρημοι δ᾽ εἰσὶ καὶ 

1. ἀγράων Ἐ. ἀγραίων ῬΟΡΡο. (ἀΔ06]1. νυ]ρὸ οὐ Βεκῖς. ἀγραῶν. ϑ'εα. ν]. Ῥορρ. : 
Ῥτοϊθροιη. 11. Ρ. 148. 2. ἀκαρνικοῦ (ὐἸΚ. οὐπὶ [)οπιοίτ!ο ΡΠΔ]. μὲν] οἴη. ἢ 
Τ)επηθίσα8Β. περὶ 1,.Ο.Ρ". 4. δ᾽ ἐξιεὶς ] διεξιεὶς ΠΛ] οΥαπ68. σοτγοχὶς Ρορρο. ὶ 
δ᾽ ἐξιεὶς (ἀο6]11. ΒΕκΚΚ. 4. αὐτοῖς) αὐτοῖς τε σ. αὐτοῖς τοι Α.ἢ. αὐτοῖς τοῖς Ε᾿. 
Ροϑβέ αὐτοῖς ἀε]εΐα5 ἀτπι5 ν6] {τε8 Ε. 5- Δ]Γθυ ΠῚ τῶν οση. 6θ. 6Ἃ. καὶ ἀντικρὺ Κι. ; 
ἡ. προσχεῖ Κα .4.6.ἢ. 6.1.1. 8. δὲ] οπι. Ρ. . τινὶ ἂν] οτη. Ἰζ. 10. μέγα] [ 
οἵη. ᾧ. καὶ πολὺ θολερὸν 1,.. τ1. τὸ Ε.Κ.1. 12. παραλὰξ Ε., στοιχεῖον 8. 
κείμενον Ῥ. 13. διόδους οπι. Εἰ. ἐρῆμοι ΒεκΚ. 

1Πη6 τριηδῖηβ οἵ δ εῖϊ. ΟΥ πᾶνθ τἴχα ΠΥ πΊ1165 αἰβίαπί ἔτοτη {Π6 δ ποῖθηΐς σΟΌΓΒ6 
βοΟα ΓΘΆΒΟΏΒ ΓῸΥ Ξρροβὶηρ ὑπαὶ "ηϊ- 
65, ΔΠ ον πρὶ [ῸΓ [Π6 ΠΔΥΓΟΥΡΠ688 οὗ {Π6 
ἀποϊθηΐ βίγθοϊβ, τητιϑὲ αν ὈΘΘΠ ΤΠΟΓΒ 
{Ππᾶη ἔννο τη ]]65 ἴῃ οἰτου ΑΒ 10 {Π6 
ἀοΠΪηδἄθθ, ἃ ργυθαῦ ΠυΠΉΠΕΓ οἵ {Π6Πὶ 
Ἰνᾶν θθθῃ, δοςογαϊηρ ἴο {Π6 Θχρθοίδι ὁ 
οἵ Τπαον ἀ1465, πηϊίθα ἰο {Π6 πη] ]Δη(, 
Πα ΠΟΥ ἈΡΡΘΑΓ ΟἾΪ]Υ 48. ἢ1}18 στ]βίηρ ἴῃ 
16 Ρ]αῖπ. [ἡ [δοΐ, δοοοσάϊηρ το Αὐτον- 
51} 15 τηδρ, πον Πᾶνα 811] Ὀθοοῖηθ ρματΐ 
οἵ 1ῃ6 τηδὶη]δηα, οχοθρύ ἃ ἴδιν ψ ἘῸΝ 
[ΟΥΠὴ ἃ βοτί οἵ τοῦ αὖ {πΠ6 ππουτ οὗ {Π6 
Ἰακο οἵ Μεββαϊοηρία. Τὴ 18]. η 18 5{1]], 
ἃ5. ἴῃ δποϊθηΐῦ π|68, σα] Οχίθρ, ννοτθ 
ποῦ ραγί οὗ {π6 οἸ αϑίοσ οἵ [π6 ΠποἢΙ πδα 68, 
θὰῦ αν {τ ΠΟΓ ἴο 1Π6 νγϑϑῦ ; 5{}}} 1688 
οαρης {πΠ6 πᾶπι οἵ ἘΠ παθβ ἴὸ 6 
σίνθη ο {πὸ ἰ5]απβ ψν ]οἢ 116 ο {Π6 
ποιῇ οἵ Οχίθο, πα ψν ΠΟ ἃ ΤηΔηΥ 

11. τῷ μὴ σκεδάννυσθαι] ΤῊΪ5, 1 
{Π1η}κ, τηβῦ θ6. τΟπρ. ΡΟΡρο ῥγείθιβ 
τοῦ μὴ σκεδάννυσθαι, σοτηρατίηρ 11. 75» 
5. ξύνδεσμος δ᾽ ἦν τὰ ξύλα τοῦ μὴ---ἀσθε- 
νὲς εἶναι τὸ οἰκοδόμημα. ἼΟ ΟΥ [ΠΓ66 
ΜΒ, γχρδα τὸ μὴ σκεδάννυσθαι, νν] ἢ 
νου] αἴ50 ρῖνα [Π6 Β8Π16 τηθαηϊηρ. ΓΘ 
ΒΘΏ56 158, “1Π6 ΙΒ] ηβ βθῦνϑ ἴο σοπηθοῦ 
κε Π6. ἀδροβι!οη8 πάρ ὈΥ [Π6 ΓΙΡΘΓ 
“ς Υ] ΟΠ6 Δποίποσ, 80 {παῤ τΠ6 501] 
““ 5ῃου]α ποῖ θ6 αἸβρθυβθα ἴῃ 1Π86 868. 
Ξύνδεσμος 18 δε δοίϊνεϊν, 11. 75, 5. 
ξύνδεσμος ἦν τὰ ξύλα. 1. 6. [π86 ΠΤ ΌΘΓ 
ΒΟΙνΘα ἃ5 ἃ {τὰπ|6 0 Πο]ἃ {Π6 ὈτΊΟΚΒ 
(ορϑίμου, Ἰ8ὺ ἂἃ8 ἴΠ6 8]. η8. ὑγθθ ἃ 
{τὰπιθ ἴο ΠΟΙ {ΠπῸ 4] ανὶτπὶ οὗ {Π6 ΤΊΝΙ 
τορσοίμουῦ, πα ργονεηΐ ἴὑ [τ Ὀοϊηρ' 
ΘΑΥΓΙΘα οἱ ἴο 5θᾶ. 

οἵ [π6 Αςμε]οιβ. ἐ 

᾿ 

᾿ 

' 

ἕ 
Ε 

ἢ 
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ὙΥΕΒΞΤΕΕΝ ΘΔΕΕΕΟΕ. Α. Ὁ. 429. ΟἸνρΡ. 87. 4. 

Ἕ “ ᾿ Ν ΄ “ ’ 

οὐ μεγάλαι. λέγεται δὲ καὶ ᾿Αλκμαίωνι τῷ ᾿Αμφιάρεω, ὅτε 
εν ΄- ϑις  Ἃ Ἂ δὰ ΄ -“ νὴ Χ ΄ 

δὴ ἀλᾶσθαι αὐτὸν μετὰ τὸν ᾧονον τῆς μῆτρος, τὸν ᾿Απόλλω 
, Χ “ ΄ ΄ « ΄ » δ τς ΄ 

ταύτην τὴν γὴν χρῆσαι οἰκεῖν, ὑπειποντα οὐκ εἶναι λύσιν 
΄ι ’ ΕΥ “Δ [τ Ἂν; » ,ὔ “ ,ὔ 7 

τῶν δειμάτων πρὶν ἂν εὑρων ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ κατοικίσηται 
" «{ 7 ᾿Ὶ ,ὔ , « Χ « ΄ὔ « “ Ν “-“ 

5 ἥτις ὅτε ἔκτεινε τὴν μητέρα μήπω ὑπὸ ἡλίου εωρᾶτο μηδὲ γὴ 
5 ς ΄σ 32) 3 ΄ ,ὔ « ᾽ 3 ΄ “ 

ἦν, ὡς τῆς γε ἄλλης αὐτῷ μεμιασμένης. ὃ δ᾽ ἀπορῶν, ὡς 8 
,ὔ ΄ Χ ΄ ΄ ω , 

φασι, μόλις κατενοησε τὴν προσχωσιν ταυτὴν τοῦ ᾿ΑΆχελφου, 
ΝΣ ε οι ἢ Φ. ὡνχὶ ΤΕ Χ Ἂ “ , “ ΄ 3)....5. 

καὶ ἐδόκει αὐτῷ ἱκανὴ ἂν κεχῶσθαι δίαιτα τῷ σώματι ἀφ 
Ὁ Ν ,ὔ » 5» ,7ὔ “ » “-“ 

οὗπερ κτείνας τὴν μητέρα οὐκ ὀλίγον χρόνον ἐπλανᾶτο. καὶ9 
Ν ᾿ Χ Ν ΕῚ ’ ΄ » » ͵ὔ 

το ατοικισθεὶς ἐς τοὺς περὶ Οἰνιάδας τόπους ἐδυναστευσέ τε 
ΕἸ Ν ΄σ Ν «ς ΄- πιραν ἤ,: Ν » ͵7 

καὶ ἀπὸ ᾿Ακαρνᾶνος παιδὸς ἑαυτοῦ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν 
᾽ ΄ “-“ ΄ 

Αλκμαίωνα τοιαῦτα λεγόμενα το 
» ΄ ᾿᾿ Ν Ν 

ἐγκατελιπε. τὰ μὲν περι 

παρελάβομεν. 

1. ὅστε σ. 

εἰπόντα Ο. 

ὅλης 1,..Ο0.Ρ.68. γῆς ἄλλης 6. 
κεχῶσθαι) Πὐδεεχ Β ταὶ δίθρπδμιδ. 
12. κατέλιπε [.Η 
να]σο μὲν οὖν ποτ 
λάβοιμεν ἃ. 

τ. λέγεται δὲ καὶ ᾿Αλκ.] ΛΊ46. 5680]. 
δα [πιοιαπτπη, ἴομῃ. 1. ΡΒΠ]οβίχαϊαπ 
]. 7. εὲ Βαβιατη ἴῃ Ερ δῦ. δα (ἀγθρου 1 
ΤΏεοΙ. εἱ Ηγνρίηστη, Εὰ. 72. Ἡυν5. 
(ὐηἴον Ῥαυκάμ. ΝΠΙ. 24. Ρ. 646. ὅ.8Πο]. 
Τ1μαοϊδη Ρ. 52. ίσαθοποη Χ. ῥΡ. 710. 
Δ Α55. ΡΝ 46 δαϊϊαί. Ρ. 804. ἸηΓ6Γ 
ἀΥστιτηθηΐα 56] [ΠΟ 18, 4186. [011 5πΡ- 
Ρδαϊζατθ ροβϑιῖ, πηθπηοσαῦ ᾿Εχινάδων ἀνά- 
δυσιν, καὶ μετὰ τὴν μανίαν ᾿Αλκμαίωνος 
οἴκησιν. Ααά. Αρο]]οάον. 111]. 7. 5. 
ὥρα 15]. 9. 21. ΠΟῸΠ Τϑοΐθ θαβθπὶ ἴδοιζ 
ΟΠ πα δ5 οἵ ϑίσορῃαάαβ. Θποα δαΐθτη 
“Μπογ ἀ1465 ᾿ς παάαβ ἐρήμους 6558 61- 
οἷέ, 1ὰ 46. Ῥ]θγιβαιθ οὐ τη] που 8. 1η16]- 
ΤΙ Θηπ1ΠΔ 6556, 4αϊὰ 1) .] 1 ἢ ]πιπὶ πο α 118 
Ἰηΐο  Θα8 ρῬοηϊῦ ϑίσαθο, ρμαΐαῦ (6]]ὰγ. 1Π. 
ἄδορτ. Απί. 14. Εἰ εὐλιμένους ἔιι1586 εχ 
μος ᾿ΟΑΠΙπβαοΒὶ Ἡνιηη. ἴῃ 1)ε]. ν. 155: 
λιπαρὸν νήεσσιν Ἐχινάδες ὅρμον ἔχου- 
σαι, ΟὈϑογναῦ 10] ρα πΒοιηΐπ8. ΠΌΚΙΕΒ. 

ὅτε δὴ ἀλᾶσθαι αὐτὸν] Τπῆπ]τντ8 
Ἰοριαγ ροϑύ ὅτε 10 οὔαίοηθ Οὔ] τα, 
ΤΊΟΓΘ οἵ σοὶβ οἱ 1, 1 η15 τιβιϊαϊο. νἱᾶ. 

Ὡ- μητρὸς συνέβη τὸν ἴ. 4. 
4: κατοικήσηται Ἀ.Β.10Ν.Ρ.Ο.Υ͂.ς.6.ἢρ.ἢ. 

7: πρόχωσιν σα. 

χρῆσαι τ. τ. γ. οἰκεῖν Υ. 
6. γε ἄλλης] γῆς 

τοῦ] ΟΠ]. 6. ὃ. ἂν 
1ο. οἰνίδας 6. 11. τῇ χώρᾳ ],.6.5 

μὲν περὶ Α.Β. Ο. ΒἘΕα.Κ.νΟ.ρ.ἢ. Ῥορρο. (οε]]. βε 
λεγόμενα] λέγομεν ἃ ἃ.Β.Η.Ν.Υ.ρ.ἢ. οἵ σουτ. Ε΄ " 3. παρα- 

Βταᾶον. δα 1. οἵ, 5. Μαί(ῃ. 6τ. 6τυ. ρ. 
772. [5.527.] Ηογτηδῃ. δα ὙΊΡΕΓ. Ρ- 823. 
[ποῦ. 156.}] Οοηΐ. ΙΝ. οϑ, 4. εἰ μὲν ἐπὶ 
πλέον δυνηθῆναι, 515 ΒῊΝ 8 ΘΟα]οΙθιι8 
ΤΘΡΘίθΠ Π1πὶ ῬΙῸ δυνηθεῖεν. 1. ο1, 5. ὅσα 
αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεύεσθαι, ἈΡῚ νἱ 8 
Ν. 62. ΘΟχίτγ. ἄνευ ὧν μὴ κύριον εἶναι, ὙΠ 

64. εχίγ, ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἥκειν, ΝΠ]. 47. 2. 
ἅπερ διακινδυνεῦσαι. (ΠΕΙῸ ἴῃ Ν᾽ ΕΥΓΕΠῚ, 
Ι. οο. ““Β΄ου]οβ. βᾶπθ ἴῃ 60 ἸΙθθγοβ ἔπ- 
“1586, 64] ΠΕΔΙΠΟ ΓΘ) ΔΙΓΟΘΒΒΘΓΘΏΓΕΙΓ 
“ σαϊη. 1ΠηΓ6]]Προγοηΐῖ, ΟῚ ψΘηΪ5886.᾽-- 
αὔμεπ. 46]. 880. 

8. δίαιτα τῷ σώματι) ““Α Ρ]αςε 5ι81- 
““ οἸδηΐ ἴο βιρρογί 116. Οὐοτηρατα Ατὶ- 
βίο. Ετῃϊο. ΝΙσοτηδςοῇ. 1. 6, 3. ἀπ ΡὨϊ- 
Ἰοβίσαϊιιβ. νι. Ἡθγοαϊβ, Ρ. σύ2. φασὶν 
αὐτὸν καὶ πολίσαι τὸ ᾿Ωρικὸν, ὡς εἴη δίαιτα 
τῷ σώματι ἐπιτηδεία. 

11. τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν ἐγκατέ- 
λιπε)] Ἴἢ15. ταϊρῃς ἤὰνθ θθθὴ δχργθϑβθα 
Οὐ συν βθ, νυ ἢ ([Π6 ἀαἴνα οαβθ, τῇ χώρᾳ 
τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῆς ἐγκατέλιπε. “ΗΘ 
κε 6 Ὁ 1Π6 σοιιηΐγυ 105. ΠΔΠΊ6.᾽ἢ 
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ΟἸΠΠ. Οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι καὶ ὃ Φορμίων ἄραντες ἐκ τῆς 

᾿Ακαρνανίας καὶ ἀφικόμενοι ἐς τὴν Ναύπακτον ἅμα ἦρι 
’ὔ » μὴ » , ’ὔ ; 

τα ἔπο δβὴγ ερείς Κατέπλευσαν ἐς τὰς Αθηνας, τοὺς τε ἐλευ- 
ῬΒοστηΐοη ΚΌ685 ΠΟΠῚΘ 

1ο Αἰπθη8 υἱἢ ΠῚ 
. - ἃ Μ, δ δον » ᾽ ᾽ Ν Ε , Ν 

Ῥτῖχεβ ἀπᾶ Ῥείξοποτο, ΎΟΨΤΕς, Οἱ ἀΡῊῚρ ἀντ ἀνδρὸς ἐλύθησαν, καὶ 5 
Τὴ Ἰαϊίοῦ ἃῖθὸ οχ- Ξ' τ ἣ Ξ- τῆκονς π ᾿ Ρ 

2 «μαηροὰ ἴον ἃπ ἑαα Τας Μναὺς ἂς εἷλον. καὶ 0 χειμὼν ἐτελευτὰα 
ΠΌΠΟΙ οὗ ΑἰΠοΠπίδ 8, 

΄ “ ΄’ σ΄ ΄σ 

θέρους τῶν αἰχμαλώτων ἐκ τῶν ναυμαχιὼῶν 

οὗτος. καὶ τρίτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα 
ῬΓΙΒΟΠΟΥΒ ἴο {Π6 ῬεΙο- υτὸς, ρ 5 ΐ “ 

5 ΄σ ἃ , ᾽ὔὕ Ῥοπποοίδυϑ, τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

5. οἵ] οτῃ. Ρ, 6. ἐτελεύτα] οτη. (.1.1,..0.Ὀ.6. 8. τοῦδε Ὁ... συν- 
έγραψεν δ. 



ΘΟΟΥΙΓΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ 

Γ. 

-- -«.ὦ. 

ΟΥ̓ δ᾽ ἐπιγιννομένου θέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμ- 
“ -“ ͵7 ΕῚ ΄, » ΄ 3 Ν 

μαχοι μὰ τῷ σιτῳ ἀκμάζοντι ἐστρατευσαν ἐς τὴν 
, ΄σ Ἀ ΄ 

Α. Ὁ. 458, ᾿Αττικην᾽ ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ᾿Αρχίδαμος ὁ Ζευ- 
ΟἸΣταΡ. 87. 4. 
ΩΣ ξιδάμου Λακεδαιμονίων βασιλεύς. καὶ ἐγκα- 

5 ΤΗϊΓα Δ ΠΠῈ8] ᾿ηγαβῖοη 

οὗ 1π6 ῬϑΙορομ βίη 

θ ζ δή ν ἈΝ ΄“ Ἔ ΑΣ β ἈΝ ἈΝ 

εζομενοι εἐδηουν τὴν γὴν καὶ προσβολαὶ, 
σ 5. ἊΜ), “ ΓΙ 7, 

Ἀττηγν ὥσπερ εἰώθεσαν, ἐγίγνοντο τῶν ᾿Αθηναίων 
΄ ’ὔ σ ’ Ν τὰ “ σ “ “ 

ἱππέων ὅπῃ παρείκοι, καὶ τὸν πλεῖστον ὁμιλον τῶν ψιλῶν 
- δ Χ κ ἸΡ “ “ ξ..5 Χ κ ΄ 
εἷργον τὸ μὴ προεξιόντας τῶν ὅπλων τὰ ἐγγὺς τῆς πόλεως 

- , Ν ᾿ Ὁ 53 Ν , ΄ 

κακουργεῖν. ἐμμείναντες δὲ χρόνον οὗ εἶχον τὰ σιτία ἀνεχώ- 
ὰ Ν Ἶ 

τορησαν καὶ διελύθησαν κατὰ πόλεις. 

8. ἥγητο Εἰ. η. ὅποι Κ.Ο. 
προσεξιόντας Α.Β.Ε..Ε.}.α.6. 

ἡ. ὅπη παρείκοι ““ ὙΥ̓ΠΟΓΕνΘΥ ΟΡΡοτ- 
“ Τα πιΐγ Οἥγθα ; τ ΠΟΓονοσ ποτα νγὰ8 ἃ 
“ς ὙΆΥ [ΟΥ̓ ἔποῖη ἴο 6 [1ζ.᾿ (ὐΟΙΏΡΑΓΘ 
ΞΌΡΒΟΟΙΕβ, ῬὨ]]οοῦ. τοχ48. εἴ μοι παρεί- 
κοι, πα ΤΒαογά. Ι΄. 426, 2. κατὰ τὸ ἀεὶ 
παρεῖκον τοῦ κρημνώδους. 

καὶ τὸν πλεῖστον---κακουργεῖν] ὍΟο- 
τίη μὰ 46 14]. Αἴτ. ἴῃ Π18 βίαϊαϊτ 
ΘἸΠρΡΒΙΠ ῬΓΟΘΡΟΒΙΓΠΟΠΙΒ διὰ, 188] 56η- 
ἰρηΐα οϑϑβϑί, διὰ τὸ μὴ κακουργεῖν. ϑςδο- 
1Ιαβίεβ φαοααθ 6] ρΡ51Π τοῦ διὰ 6588 αἸοϊΐ, 
66 ΔΠ1{6Γ ὧδ (τ Πτ|5 : ΠΔ ΠῚ ΠΟ 6Οῃ- 
Ἰπηρὶ διὰ τὸ μὴ ἀδικεῖν, 5Ξ6α διὰ τὸ μὴ 
προεξιόντας. ἘΘἴ6}}} 605 ϑίθρμαπιβ δα 
ΟὐοτΥϊπίῃ. ἁτέϊς. 11. οὐ Αρρεπά. δὰ 
Βογιρῦ. 46 [14]. Ρ. 178. οἵ οβίθηαϊ, ἰδῖη 
ΔΥΓΟΌ]ΌτΗ, ααᾶ πὶ ΠΘΡΑΙΟΠΘΠ,, ἀπΐθ νοΓ- 
Ὀὰ ἀπαγορευτικὰ, εἴ αἴ ἀπαγορεύσεως 

παρήκει ἃ. 8. τῷ ἃ. διὰ τὸ (.6. 
9. ἀνεχώρησεν Ἐ᾿. 

56 ἘΠ ΟΔΕΙΟΠ 6 ΠῚ ̓ΠΟ]ιβαπη Πα θοπΐ, ἀθτιπ- 
ἄαγθ. Ναπι βῖς Τπυογά. 1. 62, 4. ὅπως 
εἴργωσι τὸὺς ἐκεῖθεν ἐπιβοηθεῖν. ἘΠῚ 
Ραα 81105 ἀποαθ 85ξθρ6 Βυ]ιβτηοαὶ 
νεῦρα ουτη 5010 [πῆπιίῖνο ροπιιπηίαν. 
Ααα. απὸ δαποίδηϊαγ,,Δ4 11. τοι, 1. οἵ 
ΞΟΠ0]. πῆγα δα σᾶρ. 6, 2. Ῥδπίθη δ τη 
ΠΟΓιπ ΕΓ ΟΓΊΙΓΩ 8]106Γ ΘΧΡΥΘββᾶτη Πα ΡΠ 65 
ΒΌΡΓ. 11.22.2. ΌΚΕΒ. 

ὃ. προεξιόντας τῶν ὅπλων] ΡΓΙΟΡΕΓΙΥ 
τὰ ὅπλα εἰρσῃϊῆθβ [η8 Ορθὴ βρᾷ6β ἴῃ {ΠῸ 
ΘΑΠῚΡ ὙγΠΘΓΘ [Π6 ΒρΘαΓΒ ἃΠα 5} 1615 γν6Γ8 
ΡΠδα [Π6 τποτηθηΐ {π6 ἀν᾽ 5 ΤηΆΓΟῊ ννὰ8 
ΟΥΘΓ. (Οὐὐμρ. ποίβ οἡ 11.2,5. Ηδεχε, 
ΠΟνΘνΟΥ, 1 ΠΠΘΔΠ5. ΤΠΟΤΘ σΘηΘγαΪν [Π6 
ΘΑΠΡ ΨῬΏΘΓΘ {Π6 Ὠδανυ- για 50] 165 
γγΈΓ αυδγίογοα. 



᾿ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ 
ΤΈΒΒΟΒ, Α.Ὁ. 428, ΟἸντηΡ. 87. 4. 

Ἂν ΄- 

11. Μετὰ δὲ τὴν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων εὐθὺς 

944 

’ὔ’ Ἂς , ᾿ ’ὔ » » ΄ 

Λέσβος πλὴν Μηθύμνης ἀπέστη ἀπ᾽ ᾿Αθηναίων, βουλη- 
΄ς ᾿ : ΧΝ “ ’ὔ 3 » . 

ΠΕΒΒΟΒ. θέντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ πολέμου,, ἀλλ᾽ οἱ 
ΜΜΌΠΟπΘ ἃηα 811 1,68- Ν ΄ » , ᾽ ΄ὔ 
γα οχοορε Μεγ, “λακεδαιμόνιοι οὐ προσεδέξαντο; ἀναγκασθέντες 

δὰ Ὡν - δ » ΄ τ Ἃ 

τονο] 5 ποτὶ Αἰμοηρ, δὲ καὶ ταύτην τὴν ἀποστασιν πρότερον ἢ διε- ὃ 
ΤῊΘ σϑυο]ἕ νγὰ8 Παβίθῃ- 

2 οα, π᾿ σοηβθαῖθποθ οὗ νοοῦντο ποιήσασθαι. 

Ἰηΐογπηδίϊοη οἵ ὑπο ἀ6- 

΄ ἈΝ ἣν Χ 

τῶν τε γαρ λιμένων τὴν 
΄ Ν “ ΄ 

εἴκα δοίης οουνογαα ιν Χῶσιν καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν καὶ νεῶν ποίη- 
ΑἸΠ6Πη8. » ’ το ῸΝ σ » ΄- 

σιν ἐπέμενον τελεσθῆναι, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ 
3), ᾽ ΄ , Ν “- Ν᾽, ἂν 

Πόντου ἔδει ἀφικέσθαι, τοξότας τε καὶ σῖτον, καὶ ἃ μετα- 

μι 

͵ 3 ΄ κ " ᾽ - ΄ κ 
8πεμπόμενοι ἦσαν. '"Γενέδιοι γὰρ ὄντες αὐτοῖς διάφοροι καὶ το 

Μηθυμναῖοι, καὶ αὐτῶν Μυτιληναίων ἰδίᾳ ἀνδρες κατὰ 

στάσιν, πρόξενοι ᾿Αθηναίων, μηνυταὶ γίγνονται τοῖς ᾿Αθη- 

ναίοις ὅτι ξυνοικίζουσί τε τὴν Λέσβον ἐς τὴν Μυτιλήνην 

βίᾳ, καὶ τὴν παρασκευὴν ἅπασαν μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ 
“ “σ΄ δ΄ 5» ΄ » , Ν 

Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων ἐπὶ ἀποστάσει ἐπείγονται καὶ εἰ 

5. καὶ] οτη. Καὶ. ἡ Η. ἯΣ χῶσιν] θέσιν 1.6. 9. ἃ] ἅμα Ῥ. 
το. γὰρ] δὲ [.0.Ρ.᾿ 
μυτιλήνην Α.Β. ΕΣ. χα] 516 [απύαμη πο ὉΡΊαιιΘ. 

Β.α. εὖ νυ]ρὸ μιτυληναίων εἰ μιτυλήνην. ΒάσαΒ ἴζ. νοΐ {1 ἢ ὙΞ δι 3π. τ 
μητυληναίων Εἰ, 566 Ε', Ἰηἴτα Εἰ τα 

11. καὶ αὐτῶν Μιτ.] ΠΘ ΒΕ]: υ}18 
ΟΥρΊΠΘ νιἄθ Ατὶβίου. Ῥο] το. 1. 5. ο. 4, 6. 
Ηυνρ5. (ὑδυβδτῃ 6]115 παγγαΐ ἐπ ΟΕ: 
Ροϊτ. Ε΄. ΓΝ. Οὐοηΐξεν Πιοάογαιῃ ΧΙ]. 
214. εἴ Αὐἱβίοίβίθιη Ρο]ῦ. Δ. 155.-- 
γγ)Αβ58. 

ἰδίᾳ ἄνδρες κατὰ στάσιν] (ὐΟΠΊΡΑΓΘ 
Ατιβίοι]θ, Ρο ες. ΚΝ. 4, 6. Τιμοφάνους 
γὰρ, τῶν εὐπόρων τινὸς, καταλιπόντος δύο 
θυγατέρας, ὁ περιωθισθεὶς καὶ οὐ λαβὼν 
τοῖς υἱέσιν αὐτοῦ Δόξανδρος ἦρξε τῆς 
στάσεως. καὶ τοὺς ᾿Αθηναίους παρώξυνε, 
πρόξενος ἃ ὧν τῆς πόλεως. 

13. ὅτι ξυνοικίζουσι---βίᾳ] 6 Μγε- 
Ἰθηεθαη8 {το {0 οἤδοῦ ναὶ ΓΓΠΘβθιιβ 
ἢδα δοσοιηρ]5η6α ἴῃ Ατῖοα, (11. 15,2..3.} 
Δ πα ννηαΐὶ τπΠ6 “ΠΟΘ Δ Π8 ἰαοιγθα [ῸΓ 
ΠΊΔΠΥ ΥΘΑΓΒ ἴ0 ἴογοθ {Π6 Ρ]αίεθαηβ. ἀπὰ 
᾿ΓΠμοβρίαηβ ἰὼ βιδιηϊῦ τὸ ἴῃ ωοίϊα; 
ΠΆΠΊΘ]ν, [Πα {Π6 ΟΥΠΘΥ τοννηβ οἵ [650 05 
ΒΠοι ἃ 5ῖη ἔγοπη {Π6 σοπα οη οἵ πό- 
λεις, ΟΥ Ἰηποροπαάθηΐ οἷν} βοοϊθίϊθβ, τὸ 
{Πα οἵ δῆμοι ΟΥ̓ πη] ΟΡ] ἴον πη8, ] ἢ 
ΟΠ]Υ ἃ Ἰοσὰ] ἀπῇ βιι θογαϊπαΐθ ἰηδίθαα οἵ 

11. μηθυμναίων οἱ καὶ Ηυ. μυτιληναίων εὗ ΠπΠΟΧ 

δῖ. ῬΡορρο. Βεκκ. οἵ (ε]]. 

κατὰ] διὰ 1. 

ἃ ΒΟΥΘΙΘΙΡῚ ΘΟνΘΓΠΠΠΘΠΐ, οὗ {Π6]Γ οὐνη 
Ααῖσθ. 6. Ρυγίδηθιιπ), Οὐ Ποῖηθ οὗ 
[6 βἴαΐθ. νοι] {Πθη θ6 ἴῃ ΜνυΈ]θηο, 
Ἰαβῆσθ. νοῦ 6 δαιηϊηϊδίογθα {πῃ 6Γθ, 
856 1Π6 ΡΘΟρ]8 οὗ [Π8 γϑϑί οἵ [18 1β]απα,, 
ἰπϑίθδα οἱ θοὶπρ Μειμγιπποθαηβ οΓ Αη- 
{ἰ5506 8 8, Ἰνο ἃ Ιοβ τποὶγ παίϊοπαὶ 6χ- 
ἰβύβῃσο, ἈΠα Ὀδοοτηθ ΜνΕ]Θ περ η8. 

15- Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων) (ΟΠΊΡΩΓΘ 
ΨΙ]. 57, 5. ΝὟΤΠΙ. τοὺ, 3. ΤῊ 1650] Δ 8 
ἀουῖνϑα {Ποὶν οὐἹσὶη ἔγοιη ἃ σοΐομν σοοιη- 
Ροββα οἰἰθῆγν οἵ Βαοιίαηβ, απα πραδοὰ 
ὑν Ῥϑηθμ8 {πῸὸ βοὴ οἵ Οτγδβίθβ, νη, 
ΟΠ ἴΠ6 Θχρυ]βίοη οἵ ἢ]δ ΓΆΠΉ]ν [τΌτῃ 
Αὐροὸβ απα Μυοθηθ ὈΥ {πΠ6 ΗΠ υδο] ας, 
Πα ργόθαῦ]ν Του ἃ ΠῚ ρΡΟΥΑΓΥ ἀΒΥ]}11Π 
ἴῃ Βωοίϊα, ἃ5 ἴπ6 Τοπϊατβ ΠΩ ΘΙ ΘΙ ΤΉ ἾΪ ΔΓ 
ΟἸγοαπηβίαποθβ αἰ ἴῃ Αἰῦοα. 8 1Π6 
βουσὶ ἢἤγτθ ννοὰ]Ἱὰ ΡγΟΌΔΌν θ6 ἴα 
[τομὴ {Π6 ρυγίαηθιιπ οὗ 6 }068, ἀπ {Π6 
ΘΟ]Οηγ τνοι]α {Πϑυοίοσο θ6. ἃ ωοίϊαῃ 
οοἸοην, ἰυποιρ ἢ {Π6 Ἰραῖου οἵ 1Ὁ ννὰβ 
ἈἰτηβΕ]Ρ ἀπ Αοδμαΐδη,. ΤΠ Βωούϊαπε, 
κα πποϑὶ οἵ ὑπὸ ρϑορὶο οἵ {π6 Ν 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Γ. Π1Π1. 2,2. 845 
ΤΕ5ΒΟ5. Α. Ο. 458. ΟἸΣτηρ. 87. 4. 

᾽ὔ, ΒΩ '; Ἁ 

μή τις προκαταλήψεται ἤδη, στερήσεσθαι αὐτοὺς Λέσβου. 
. ΄ τ Ν ,ὔ « ΄“ 

ΠῚ. οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι (ἦσαν γὰρ τεταλαιπωρημένοι ὑπό τε τῆς 
΄ Ν ΄“ ΄,ὔ ΒΩ , Ν Ε] Το 

νοσου καὶ τοῦ πολέμου ἀρτι καθισταμένου καὶ ἀκμάζοντος) 
Τὴ ΑἰΠοηΐλη8, τπ- ’, δ ὕ ς “ 5 ΄ 
πΣπτς ἐο ὙΒΕΠοΥδ ἨΗ μέγα μεν εργον ἤγουντο εἰναι Λέσβον τροσπο- 

5 ἰοϊοπαιδιῖοα, ἀὰ ποῦ λεμώσασθαι ναυτικὸν ἔχουσαν καὶ δύναμιν 
ἱπητη ρα ϊαίθὶν ἀοὺ ἢ ΝΣ Ὺ Ε ᾿ Β γῇ ν 

νίβοιισ, Αἰουναγα5. ἃ ἀκέραιον, και οὐκ ἀπεδέχοντο τρωτον τας 

βροὺ 15 ἀδθβραίοῃρα ἴπ 

Βαβίθ, δπα ἐμ Μυίϊ- 

ἸΘπερδ 8, 

κατηγορίας, μεῖζον μέρος νέμοντες τῷ μὴ 

βούλεσθαι ἀληθῆ εἶναι; 
Ἀν ΝΡ ᾽ ἂν ’ὔ 

ΣΡ ΔῸΣ ἐπειδὴ μέντοι καὶ 
{ἰΠ16}]Ὺ ἱπέρ] ρθποο οὗ 

115 ΟΟΙΉΪΠ σ. ΡΓΘΡΑΓΘ (0 
»3 Ἂ,: ᾽ Μἤ Χ 

πέμψαντες πρέσβεις οὐκ ἔπειθον τοὺς Μυτι- 
ΒΘ ΠΡ ΠΘη {ΠΕΙΓ ΟἿΪΥ 

1ΙΟ 
΄ , , δι Χ 

ἘΤΕΝ ληναίους τὴν τε ξυνοίκισιν καὶ τὴν παρασκευὴν 
7, Ἷς “- ΄ ’ὔ 

διαλύειν, δείσαντες προκαταλαβεῖν ἐβούλοντο. καὶ πέμ-: 
» ἢ ᾿ ΄ Ἶ κα δι Υ δ 

πουσιν ἐξαπιναίως τεσσαράκοντα ναῦς αἱ ἔτυχον περὶ Πελο- 
Ἷ, Ἃ ’ὕ ΄-“- “. 7 ΓῪ 

ποννῆσον παῤεσκευασμέναι πλεῖν: Κλεϊππίδης δὲ ὁ Δεινίου 
Ῥ 

Ἷ ΓΡα,. ΕῚ Ἕ » ᾽ὔ Ἀ » ΄ 7 

τρίτος αὐτὸς ἐστρατήγει. ἐσηγγέλθη γὰρ αὐτοῖς ὡς εἴη 8 
Ἧ ΄ ΄ "΄' “-“ Ἷ « Χ - ι5 Ἀπόλλωνος Μαλόεντος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτὴ, ἐν ἣ παν- 

σ΄“ « ΄ ΄ 353, 

δημεὶ Μυτιληναῖοι ἑορτάζουσι, καὶ ἐλπίδα εἶναι ἐπειχθέντας 
Ε] ΄ ΕΣ β ΄: Ἃ Ἁ -“ - ΄“ ᾽ Χ Χ 

ἐπιπεσεῖν ἀφνω" καὶ ἣν μὲν ξυμβῇ ἡ πεῖρα, ---εἰ δὲ μὴ, 
᾿ ᾽ “ ων -“ Ν , ΄- 

Μυτιληναίοις εἰπεῖν ναῦς τε παραδοῦναι καὶ τείχη καθελεῖν, 

Ι. τις] οηι. Κὶ. 
πωρημένοι 1,.0.". τε] οι. Ὁ. 
ΕΗ... ἢ. Ῥορρο. (οε}}. Βεκκ. Ὁ. οἵ σϑίθυὶ τὸ πρῶτον. 

᾿ 8. βουλεύσασθαι 1. 
ξυνοίκησιν Α.Β.ΒΝ.α. νὰυ]ρο, Ηδαοῖ. (611. 

τες 6. μένοντες 1. 
τηᾶπα. ΒΕκκ. Βα. 1822. Ρορρο. 
τὴν] οτη. 6. 18. κλεϊπίδης Υ. 
1η: ἢ] τῇ Κ. τό. ἐλπίδας Καὶ. 
5000]. ΑΤΙδίορῃδη. 4] τηοχ συμβῇ. 

Ῥαγίβ οἵ ἄτϑθοθ, σοπβι ἀθσθα {Π6ΠΊΒ6͵ν 685 
ἴο ὈεΙοπρ ἴο [Π6 2011 τᾶσθ; ἃ ΠΔΠῚΘ 
Δ Πα τᾶρθ οὗ {Ππ6 ΠΙρμθϑῦ δη αν ; [ὉΥ ἴπ 
1Π8 σο ΠΘδ]ορΊοα] ἐγ! 08 οἵ [Π6 ὐτθθῖκβ 
ἄλο]τι5 ννὰβ 5614 ἴοὸ θ8 {Π6 δ] δβϑδὲ βοὴ οὗ 
ἨΕ]]θη, πᾶ ΤΠ ββαὶν ἀπα (ον! γνογΘ 
ἈΠΟΙΘΏΓΠΥ ΡΟΒββθβθα ὈῪ Ρθορ]θ οἵ “)ο] δ 
γᾶς, ὈΕΐΟΥΤΘ ΓΠΘΥ ὙγΘ ΓΘ ΒΘν γα] ν Οσοαρ] 
θγν 1Π6  ΠΘββα] δηβ πα Τ)οτίαπβ. (Η6- 
τοῦοῦ, Ψ]]. 176, 6,7. ΤὨιογά. 1.42, 2.) 
ΒῸΣ {Π6 οτὶσίη οἵ {Πη6 Ζ)πο]αη βἰαΐθβ οὗ 
Αβῖα, 8686 ϑίγαβθο, [Χ. 2, 5. ΧΙ]. 1, 9, 
ἈΠ [ῸΓ ἴΠοβ6 οἵ ἔπτορθ, 85ε6 Κσιιβε, 
Ἠ6]188, νο]. 1. Ρ. 400, ὅτε. 

4: Λέσβον προσπολεμώσασθαι)] “Τὸ 

προκαταλείψεται Ὁ. στέρεσθαι 1,.Ῥ. 2. προτεταλαι- 
4. εἰναι οἵα. Υ. 6. πρῶτον Α.Β.6. 

τῆς Β. 7. νομίζον- 
1ο. ξυνοίκισιν Εἰ.ο.6. (Οὐ. εχ 8114 

αὐτοῖς] οτη. Ἐ' 14. ἐπηγγέλθη Κ. 

ὺ 1. ἢν] εἰ Ω. οὰπὶ εἶναι] οτη. 
18. τεῖχος Ὁ. 

“ ῬτΙηρ' ΟἹ. {ΠϑιηβοΙνο5 ἃ ννὰῦ ΊΓ [,68- 
ΚΕ ΠΟΒ ἴῃ Δα] θη ἴοῸ ΓΠ6ῚΓ ΟΥΠΟΙ 6πὸ- 
“ γῃ65.᾽ Λέσβον προσπολεμῶσαι νου] 
θα, “10 δηραᾷρβ ἈΠΟΙΠΟΙ βίαϊθ ἴῃ ἃ ὙΨΆΓ 

“ΜΠ 1 5005 ἴῃ δααιοη ἴο 105. ΟΥΠΕΓ 
“ς ΘΠΘΙΏ]8Β :᾿ 8ἃ8 ἐκπολεμῶσαι τοὺς ἀν- 
θρώπους (])επιοβίῃ. ΟἸγ ἢ. 2. Ρ. 30. 
Ἐδ 56.) β᾽σηϊῆἔρβ, “" το δχοῖζθ [Π6 πηθῃ 
“ [0 γγᾺΓ ψ]Π ἃ {Π|γα ρατίν.᾽ 

η. μεῖζον μέρος--- ἀληθῆ εἶναι] ““ ΑἸν!ηρ; 
““ [00 τη πο ἢ ννοὶρηῦ ἴο {Π6ῚΓ νυ ]5ἢ {Παΐ 11 
“ἐ βῃοα]α πού Ὀ6 {τπι6.᾽ (ὐΟΠΊράΓΕ α. 48, 
1. οἴκτῳ πλέον νείμαντες. 

13. Κλεϊππίδης  Κλεινιππίδης Π)]οάοτο, 
Ρ. 314. ο. ΊΧ 4101 πηρπηογαΐαγ. ΝΥ Α85. 



940 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

1Ε5ΒΟΒ. Α. Ὁ. 498, ΟἸνπιρ. 87. 4. 
Ν ᾽ὔ Ν - Ν ΄ Ν “ "5 Ἷ ε 

4 μὴ πειθομένων δὲ πολεμεῖν. καὶ αἱ μὲν νῆες ᾧχοντο᾽ τὰς δὲ 
“ ΄ ,, ΝΆ, ἃ Μ Ν Ἂ, 

τῶν Μυτιληναίων δέκα τριήρεις, αἱ ἐτυχον βοηθοὶ παρὰ 
ἴω Ν Χ Ν ω ΄ εν “ 

σφᾶς κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν παροῦσαι, κατέσχον οἱ ᾿Αθηναῖοι 
τ Ν 7 Ε » ΄ Ε] Ἂ » Ἂ ω ν 

βκαὶ τοὺς ἀνδρας ἐξ αὐτῶν ἐς φυλακὴν ἐποιήσαντο. τοῖς δὲ 
κι ἐξξ Ἐν Χ » 3, 

Μυτιληναίοις ἀνὴρ ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν διαβὰς ἐς Ἑὔβοιαν καὶ 5 
-“ » Ν » Χ « ΄ ΄ Ν 

πεζῇ ἐπὶ Γεραιστὸν ἐλθὼν, ὁλκάδος ἀναγομένης ἐπιτυχὼν, 

λῷ Ἵ ὶ ἴος ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἐς Μυτιλή πλῷ χρησάμενος καὶ τριταῖος ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἐς Μυτιλήνην 
, ,ὔ Ν - Ν Ἂ 

6 ἀφικόμενος ἀγγέλλει τὸν ἐπίπλουν. οἱ δὲ οὔτε ἐς τὸν Μα- 

λόεντα ἐξῆλθον, τά τε ἄλλα τῶν τειχῶν καὶ λιμένων περὶ 

ΤΥ͂. καὶ οἱ ᾿Αθη- τὸ 
΄σ Ε Ἂν “ ’ «ε 

ναῖοι οὐ πολυ ὕστερον καταπλεύσαντες ὡς 

Ν Ἔ ’ ε 

τὰ ἡμιτέλεστα φραζάμενοι ἐφύλασσον. 
Α 5βρθηβίοη οὗ ἉΓΙῚ5 

ἰἶβ οὐίαϊπρά ὈΓΥ {πΠ6 

ΜνΕ θη ΡΠ5, ἀατηρ 

ἐς ᾿᾽ Ἁ .- Ν Ν 5 

εὡρων, ἀπηγγείλαν μὲν οἱ στρατηγοὶ τὰ ἐπε- 
ΒΟ {πον βοπᾶ Ατῇ- λ 7 ᾽ » ΄ δὲ “ Μ Ἀ 
ϑακαάοις τὸ Αμμους, σταλμένα, οὐκ ἐσακουοντων δὲ τῶν Μυτιλη- 

΄ 5» , ΄ 4 ἣν 

2. “πὰ ἀδεραίομ οἵμοῖς γαίων ἐς πόλεμον καθίσταντο. ἀπαράσκευοι δὲ 
Ργϊναίθιν ἰο Τιδοράς- 

Κι Ὰ « ΄- Ν με ᾿ ᾽ . ’ὔ 

πιο ἐπιρ!οτίης αἱὰ, οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἐξαίφνης ἀναγκασθέντες 
ψῆς ͵ἷ Ἅ » ὭΣ “-“ “ ε Ξ᾿, ὁ ἊΝ 

πολεμεῖν, ἔκπλουν μὲν τινα ἐποίησαντο τῶν νεῶν ὡς ἐπὶ 
, » ΄ Ἂ “ ἣβ ᾽᾽ ΄, « Ν 

ναυμαχίᾳ ὀλίγον πρὸ τοῦ λιμένος, ἐπειτα καταδιωχθέντες ὑπὸ 

ἀθηναίων Κ. 
ὃ. Μα- 

5: τῶν} ΟΠ,. ἷ. περὶ σ. 2. οἷ] οχῃ. α.1,.0.}. 
6. γεραστὸν Ὁ. ἐπιτυχὼν] ἐπὶ τειχῶν Ρ. ἡ. ἀθηναίων ρ. 
λόεντα) μέλλοντα Ῥ. μαλέοντα δ: 9. καὶ τῶν λιμένων Β.».ἢ. περιττὰ Ἐ᾿ 
1ο. ἡμιτελέστατα ἃ. ἐφύλαττον ΒΗΝΥ. 11. πολὺ Α.Ο.Ε. ΒΕ. ΗΠ ν ΘΕ ρς 
Ηδδοκ. Ρορρο. (06]1. Βεκκ. Β.(. εἴ οβίβῦὶ πολλῷ. 14. ἐς τὸν πόλεμον Ὁ. 
δὲ ὄντες οἱ 6. 15. καὶ] οἵη. 0: τ 'ναυμαχίαν α.1.ῶ. ναυμαχίας 6. 
καὶ διωχθέντες Ἦ. ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῶν 

Ἴ. πλῷ χρησάμενος] 1 ὈεΙϊονα {Ππαΐ 
15 18 ἸΉΟΓΟΙΥ͂ ορροβϑά ἴο {ῃ6. νοσγαβ 
πεζῇ ἐπὶ Τεραιστὸν ἐλθών. ““ Ηδ οσατηθ 
““ Ὃν Ἰαπᾶ ἴο (ἀογοδβίιβ; [πθη βηαϊηρ' ἃ 
““ χῃργοῃαηΐ ν6886] 1πι8ύ σΟΙΩρ᾽ ἴο 5411, Π8 
““ Ῥγοσθθαβα οἡ ἢΪβ νγᾶν ὈΥΚ 868, δηα ἂγ- 
““γινθα αἱ Μι]θηβ.᾽" Πλοῦς 15 [Ππ8 
ΟΡΡΟΒϑᾶ ἴο ὁδὸς, ΥἹ. 97, 1. οὔτε πλοῦν 
οὔτε ὁδὸν πολλὴν ἀπέχει. 

9. τά τε ἄλλα, τῶν τειχῶν κ. τ. λ.} 
““ Απᾶ ἴον {Π6 τοϑί, {πον θαυτὶοδ θα δηὰ 
“Κρρῦ συάτὰ ἀρθοὰὺῦ τ[ῃ6 ΠΑ] ἢηϊβηθα 
““ ἀρἔθησθϑβ οἵ {61} γν4}}8 ἀηα ΠΥ θοιγ8.᾽} 
Τὰ ἄλλα ἴ θεῖον 5ῃοι]α Ὀ6 ἴακθη ὈΥῪ 
1156 1; ““1ὴ οὔ συ {ΠῚΠΡΒ ; [0Γ {Π6 τϑϑί. 
“ἼΠ6 σοηβίγαουοη οἵ [Π6 ΟΥ̓ΠΘΙ ἡνουβ 15, 
ἐφύλασσον περὶ τὰ ἡμιτέλεστα τῶν τειχῶν 

---φραξάμενοι (αὐτά.) '"Ππι5 Μύ. ΒΙοοτα- 
ἢ6]α μα5, 1 {Πϊη]κ, τ] ρ ο]Υ Ἔχρ]αϊπθα τη 6 
Ράββαρθ. Φραξάμενοι ΟΟΟΙΓ5 Ἀρ ἴῃ ψΠΠ 
ὯΟ 688 ΤΌΠΟΥ πρ; 1,  Π|. 435. 4. ἄμεινον 
φραξαμένων αὐτῶν, ““ μαν]ηρ; Ὀαντοδ θὰ 
κε ΦΠΘῚΓ Οἰἵγ γοϊίου ;Ὁ ΠΟΘ τὴν πόλιν 
πηπϑί θ6 τορθαϊθα ἔγομη [Π6 ννογαβ προσ- 
βαλόντες τῇ πόλει ἴπ ἴΠ6 ρΡγβοθαϊηρ 
ΟἸαιιβθ. 

το. οἱ ᾿Αθηναῖοι ---ὡὡς ἑώρων] Ὡς ροϑί- 
Ροβίσαπη, ταὖ {Π]. », 1. οἱ πρέσβεις ὡς 
οὐδὲν ἦλθον πράξαντες. Υ. 28, 1. οἱ δὲ 
τῶν ᾿Αργείων ἄνδμες ἐπειδὴ ἀνήνεγκαν. 
ΝΠ]. 32,1. οἱ δὲ πρέσβεις---ἐπειδὴ ἔπει- 
σαν κι τ. Χ. αὔτ,. (ΠΟ ῬΟΡρο, Ρτο- 
Ἰερότῃ. νο]. ἴ. Ρ. 1ο7.) 
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΄ . ΄“ “ ΄ ΒΥ ,):3 ΄σ΄ ΄σ 

τῶν ᾿Αττικῶν νεῶν λόγους ἤδη προσέφερον τοῖς στρατηγοις, 
Γ. δ᾿ ΄ Ν » , « ;. 

βουλόμενοι τὰς ναῦς τὸ παραυτίκα, εἰ δύναιντο, ὁμολογίᾳ τινὶ 
» “ » ,ὔ ΝΥ ΄ Ν “ . , 

ἐπιεικεῖ ἀποπέμψασθαι. καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿Αθηναίων 3 
᾽ Ἂ ΄ Ν ε « Δ ΄ὔ 

ἀπεδέξαντο καὶ αὐτοὶ φοβούμενοι μὴ οὐχ ἱκανοὶ ὦσι Λέσβῳ 
΄’ “ Ν Ε] Χ Ἂ ᾿ ᾽ 

δ Τασῃ πολεμειν. και ανακωχὴν ποιησάμενοι πεμποῦσιν ες 4 

μι ’ ΄ ΄σ ΄-“ ΄ Ὁ ὧν 

τὰς ᾿Αθήνας οἱ Μυτιληναῖοι τῶν τε διαβαλλόντων ἔνα, ᾧ 
,ὔ 5, Ν "᾽ ᾿ ΒΕ. ͵ Ἂ “ » 

μετέμελεν ἤδη, καὶ ἄλλους, εἴ πως πείσειαν τὰς ναῦς ἀπελ- 
“ «ε - »Ὸν" 7, 5 , Ν » ῇ 

θεῖν ὡς σφῶν οὐδὲν νεωτεριούντων. ἐν τούτῳ δὲ ἀποστελ-ὅ 
Ὧν .5 Χ ΄,ὔ ΄ ΄ Ἂ 

λουσι καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα πρέσβεις τριήρει, λαθοντες τὸ 

ον ᾿Αθηναί, ὶ ὦ ἦν τῇ Μαλέ ὃ τοτῶ ναίων ναυτικὸν, οἱ ὥρμουν ἐν τῇ Μαλέᾳ προς 
΄ “-" ΄ Ἄ ᾽ Ν ΡΟΣ ω γε δεν “ ᾽ 

βορέαν τῆς πόλεως" οὐ γὰρ ἐπίστευον τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿Αθη- 
΄, “ Ν « Ν ᾽ Χ “ 

ναίων προχωρήσειν. καὶ οἱ μὲν ἐς τὴν Λακεδαίμονα ταλαι- 6 
9, Ἅ “ Ἂς, 4 » “ , σ 

πτῶώρως δια Του πελάγους κομισθέντες αὐυτοις ἐπρᾶάσσον οΤῶς 

τις βοήθεια ἥξει. 

2. ὁμιλίᾳ Ο. 

9. τὴν] οπι. α. το. μαλέῳ (1. 
12. προσχωρήσειν ἵΚ.6. 

6. τῶν διαβαλλόντων] “Ἴπ6 1πη- 
ἐς ξοΥτηο δ." ““ ῬαγθΠοϊρίατη ᾿πβίαγ 58Ὁ- 
“ς βίαν! δῦ. Ααά. 11. 2, 5. τοῖς ἐπαγο- 
““ μένοις οὐκ ἐπείθοντο. 11. 5, 9. πρὸς ὃν 
“ς ἔπραξαν οἱ προδιδόντες. Να σοτητηθ- 
ἐς χῃουθιητ8 φεύγοντας, 4110 ΠΟΙΏΪΠ6 826- 
ἐς ῬΙΒΒΙ ΠῚ 608 Ἁἀθποίαυὶ 4] π᾿ Ἔχ! τὴ 
“ς εἸεο βαπί, 8815 σοπϑίαϊ. ΡΟρρο. 
Ῥχγο]θρότη. νο]. 1. Ρ. 152. 

ἡ. μετέμελεν] Ηπις ἔογίαβΞ515. τϑβρθχὶξ 
Αὐοῦ. [μοχιοὶ ἴθ Μομίζαπο. ΒΙΡΠΟΙΗ. 
(οἰβ᾽η. Ρ. 482. (1μεχ. ϑερ. τοῦ, 12.) 
Μεταμελεῖν, ἀντὶ τοῦ μετανοεῖν. Θουκ. γ. 

θυκ. 
1ο. ἐν τῇ Μαλέᾳ πρὸς βορέαν τῆς πό- 

λεως] ΓΠαΐ [Π6 ΓΘ σὰ πη ΒΘ ΠΟ ΕΥΓΌΤ 1Π {Π8 
ννογβ πρὸς βορέαν 15 ον] επύ ἔτοτη ψνΠαΐ 
[0]]οννβ, ἢ. 6, 1. περιορμισάμενοι τὸ πρὸς 
νότον τῆς πόλεως. Υ οὐ ϑίγχαθο ἀββου 685 
Μαῖθα ἃ8 [ῃ6 ῬγοπηοΠΙΟΤΥ ἡ ΒΙΟἢ 18. ΠΟΥ 
(Ά]16α σαρο Ζεϊζοιιη, {Ππαῦ 15, [πΠ6 βουτῃ 
Θαβίθσῃ Ροϊηΐ οἵ {ΠῸ6 15]14η4, αἰἸδίαηϊ 86- 
νϑηΐν βίαια Ποτη ΜυΆΠΘΠθ, 85. ἴπ [δοΐ 
{παῤ 15 ἀθουῦ {πΠ6 αἰδίαποθ οἵ σαρὲ Ζεϊ- 
τοὰη ἔγοιη ἴπ6 ργθβοπΐ ἴον οἵ Μοίο!η. 

4. μὴ---ποιησάμενοι] οπι. Ρ. 
6. διαβαλλόντων σφᾶς ἕνα 1,.0.Ρ.6.1. Οὐ. τε. τη8η. 

11. “᾿Αθηνῶν τηλ]1τη.᾽ ΒΕΚΚ. Βα. 1822. 
13. ἔπραττον ἴ. 

Υ. οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν πρέσβεις ὡς 

πάση λέσβῳ ε. 5- ἀνακοχὴν ὟΝ 

μετέμελλεν ἃ. η. ἄλλως Η. 

14. ἀθηναίων 6. 

ΤῊΘ ΟἿΪΥ τᾶν οἵ δχρ δι ηϊηρ' {Π185 αἸΠΠ- 
Οὐ]τγ 15. Ὀν Βαρροβιηρ' {πα΄ [Π6 Μα]θὰ οὗ 
ΤΗπογα 65 τηπβῦ 6 ἃ αἸδτθπῦ ρ]δ 66 
ἔτοτη {π6 Μαϊθὰ οἵ ϑῖχαθο, ᾿γιπρ' τη ἢ 
ΠΘΆΓΟΓ ἴο ΜυΈ]Θηθ, 8πα οη {π6 πουίῃ 
5146 οὔ τ. δ θχργθββίοη ἔξω τῆς πό- 
λεως, οἢ. 3, 2. ἈρΎΘ65 ΘΕΟΥ͂ ΜΠ ἃ Ρ]8 66 
ΟΠΘ ΟΓ ὕτνο πη1165 αἰβίαηϊ, {Π8ῃ τυ ἢ ΟΠ6 
ΠΟ τνὰβ αἰβίαδηῦ τηογα (ΠΔΠ Β6ΡΘΗ: 
ἈΠ [Π6 5Πουίθυ αἰβίαποθ βυϊΐβ Ὀδίζου 
αἶδο ἢ ψ»Παῦ 15 βαϊαὰ ἴῃ [π6 βιχίῃ 
ἙΠαρίογ, {πᾶὶ {π6 ΑΥΠοπϊδηβ πδα {ΠῸῚΓ 
τηαγκοῦ αὖ Μαῖθα ψῃ1]6 {πὸ ἡνεσ θ6- 
βιθρίηρσ ΜυΏ]οπθ. [)Ὸ νψγὲ ΒΌΡροββ {Παΐ 
{ΠῸ ΒΟ] 16 γ5 Δ Πα βθδιηθη Πα 0 Ὁ ΘνΘΥΥ 
ἀδΥ τποτθ {Π8Π ΒΘ ΘΠ ΤῊ}168 ἴο σού [ΠΕ] 
ῬΓΟΥΊΒΙΟΠΒ ὃ 

11. τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων προχωρή- 
σειν] ΤΠ ᾿πῆηϊἶνα τηοοα 566ΠῚ8 ἴ0 Πη6 
ἴο 6 τι864 ὈΥ ψΠηδῦ ο,ΑΠΠ ΤΠ ὉΓ]Δ 5. 68]]} 
ἘΡοχθρεβὶβ ; {παΐ 15, 85. ἃ βοτί οἵ θχρία- 
παίϊοη οὗ [Π6 ργθοθαϊηρ τνοσῆβ. “ἼΠοΥ 
“ς ἀἸΙά ποῦ {τιιβύ ἴο {Π6 Θχρθοῖθε ΔΉΒΥΨΟΓ 
“ γοτὴ {π6Ὸὸ ΑἸΠοηΐαπα, ὑπαὶ Ὁ που] 
“ ἤδγνο ἃ ῬΓΟΒΡΘΙΌΙΙΒ 1551|6.᾽ἢ 
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ΤῊ ΘΠΊΡΆΒΒΥ ἰὼ ἀ- 

{Π6πη8 ἴα}15, απα Βο- 

ΒΕ ΠΠΕ 65. ἃτῸ Το Πουνθα. 

ΑΙ Τ,650ο5, οχοθρύ Μ6- 

{Πγιηπθ, ͵οῖπ8 Μυιὶ- 

ΑΥΟΣ δὴ ἱπᾶε- 

“- ΄ , 

οὐδὲν ἦλθον πράξαντες, ἐς πόλεμον καθίσταντο 

οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἡ ἄλλη Λέσβος πλὴν 

Μηθύμνης" οὗτοι δὲ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐβεβοη- 
“᾿ Δ» κ , τ δ 

Ἰοπο, θήκεσαν, καὶ ᾿Ιμβριοι καὶ Λήμνιοι καὶ τῶν 
οἰβῖν θαΐι]α ὑπὸ Μυιϊ- 

2 ἸΘΠεο 8 ἸΟ056 ΘΟΙΓΕΡ, 

πᾶ 8ππὺ {ΠοΠΉΒΟΙν 68 

ἄλλων ὀλίγοι τινὲς ξυμμάχων. καὶ ἔξοδον μέν 5 
᾿Ν 3 ᾿2 - ΄ Μὰ 

τινα πανδημεὶ ἐποιήσαντο οἱ Μυτιληναῖοι ἐπὶ 
ὉΡ ἴπ ὑΠποῖγ γν 8115, θχ- 

Ῥοοίϊπρ {π6 ἃυτῖναὶ οὗ τὸ τῶν ᾿Αθηναί πεδ ὶ μά ναίων στρατοπεῦον, καὶ μαχὴ 
Βασοοι [τῸπὶ ΓΠιδορᾶτ- 

Η 
ῳ 
ἣ 

» » 5» - 5 » » « 

ἐγένετο, ἐν ἢ οὐκ ἐλασσον ἐχοντες Οἱ Μυτιλη- ΤΠΟΠ.: 

“ ΕΣ ᾽ , », δῦ , ᾽ σ΄ ΕῚ ᾽ 

ναῖοι οὔτε ἐπηυλίσαντο οὔτε ἐπίστευσαν σφίσιν αὐτοῖς, ἀλλ 
ἵ 

ᾶ ΄ὔ Ε ΒΕ 5. εὐ. Ν᾿ « Ὦ 3 ΄ ἂν 

ἀνεχώρησαν" ἐπειτὰα οἱ μέν ἡσύχαζον, ἐκ Πελοποννήσου καὶ 
9 7 “ ΄ Ε ,ὕ Τ᾿ 

μετ ἄλλης παρασκευῆς βουλομενοι εἰ προσγένοιτο τι κινδὺυ - 
Ἂ, » “-“ ὦ Ψ, ΕῚ ΄σ 

νεύειν (καὶ γὰρ αὐτοῖς Μελέας Λάκων ἀφικνεῖται καὶ Ἕρ- 
͵ὕ ΄- δ ἊΝ δ᾿ “-“ » ΄ 

μαιώνδας Θηβαῖος, οἱ προαπεστάλησαν μεν τῆς ἀποστάσεως, 
ν Ἀ ’ Ν “-“ ’ὔ ΄ 

φθάσαι δὲ οὐ δυνάμενοι τὸν τῶν ᾿Αθηναίων ἐπίπλουν κρύφα 
ἈΝ Ν 74 σ 5 ΄’ ’ 

μετὰ τὴν μάχην ὕστερον ἐσπλέουσι τριήρει, καὶ παρήνουν 
γ ,ὔ ΕΣ Ν ΄ 3... .Ὁ “- ἌΝ ΄,ὕ 

πέμπειν τριήρη ἄλλην καὶ πρέσβεις μεθ᾽ ἑαυτῶν" καὶ ἐκπέμ- 
- Ν ΄σ ᾿ ἣ 

πουσιν)ὴ, ΥἹ. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι πολὺ ἐπιρρωσθέντες διὰ τὴν 
“ ᾿ «ες ’ὔ ἾΣ 

Τμὸ Αἰμουίαηο υοο. Τῶν Μυτιληναίων ἡσυχίαν ξυμμάχους τε προσ- 
ΜγΕΘηΘ 

ΡΙοίοΙν Ὁ. 868, Ὀῦ ΔΓΘ 

δα ΘΟΙ- ͵ ἃ Χ “ “ « - 

ἐκάλουν, οἱ πολυ θᾶσσον παρῆσαν ὁρῶντες 

ἘΠΆΡ]6 ο οἷὐ ο 118 
» Ἀ ᾽ Ἂς 3 Ν ἴω ͵ ἵν 

οὐδεν ἰσχυρὸν ἀπὸ τῶν Λεσβίων, καὶ περιορμι- 
ΌΥ : ΘΟΙΜ ΠΝ Ι] δ ΠΟ Π5 

’΄ Ν Ν ΤᾺ ΄“ ,, ΄ 

Ἰανιὰ, σάμενοι τὸ πρὸς νότον τῆς πόλεως ἐτείχισαν 

η. στρατεύματι ἃ. 9. ἐπηυλήσαντο 1... ἐπιβλύσαντο ΚΚ. ἐπιηυλίσαντο ΡτΙτη. 
τηᾶη. ὦ. σφίσιν] οπι. 6. 
12. μαλέας ἴ.. ἑρμεώνδας (... 
ἑαυτῶν Ἀ. οἵ νυ]ρο. 
μάχους Β.0.Ε. ΘΟ. ξ. 
μενοι κ᾿ 21. ἐτείχησαν 

20. περιορμισάμενοι τὸ πρὸς νότον] 
ΤΠ βθῆβθ οἵ {πεβ86 ννοτβ 18. Οἶθαγ; 
κε ὈΓΙΠρΡΊΠηρ τοὺ ΠῚ. 5Π108. ἴο ἃ ΠΟΥ 
“ βία ΟΠ Οἡ [6 βου οὗ π6 τον ;ἢ 
{πον μανιηρ Ὀθθη Ὀοίογθ αὖ Μαῖθα, ἴο 
{Π6 πουίῃ οὗ 1. αι {Π6 οπηϊβδίοη οἵ 
{Π6 ῬγΓΘροβιΠοη ἐς ΟΥ ἐπὶ ΠΠΔΥ 566ΠῚ ἴὸ 
ΓΘ Π(ΘΥ [Π6 σοηδύγιοιοη ἀοα τε α]. “ΠμΘτο 
15 ΠΟΥ ΘΥ ἃ 51 ΠῚ] 1 ράββασο, ἡ, 2,2. ναῦς 
δὲ περιέπεμψε δέκα τὸν λιμένα περιπλεῖν, 
“ ἢρ βθηΐ σουπηα [θη 5Π108 ἴο 8581}} τοιπα 
“10 16 ΒΑΓ οι, ᾽ν Π]Ο ἢ} 15 ΘΧΡΓοββοα 

1ο. ἡσυχάζοντες ἰ. 
τ6. ἐκπέμπειν ΝΥ. 

αὑτῶν Β.Ο.ΙΒΕ.α. ἢ. Βεκκ. 
20. ἀυὸν τππν ΑΙΒΕΕΘΗΝ. ον". 

11. προσγίγνοιτο (Χο. ἃ. 6.1. 
ἄλλην τριήρη ἴ. 

τη. δὲ] οἴῃ. Ρ. ὃ. συμ- 
περιορισά- 

ἱππιηθ]α ον Ἀ[ιογυνατ 8 Ὀγ {Π6 γνογ8 αἱ 
νῆες ἅμα περιέπλεον ἐς τὸν λιμένα περι- 

πεμφθεῖσαι. [6 τραηϊηρ ἤοννονοῖ οὗ 
Π15 1αδὲ βραββᾶρθ 15 ἀοα υ[Ὁ], ἀπ (ΔΌ]]16ν 
ἴα ῖκο5 τὸ πρὸς νότον ν]ΓΠ ἐτείχισαν. Ἰθὰΐ 
{Π15. σαηποῦ θ6, θθοαιβθ [Π6 ὑννο σα ΠΡ 5 
ἑκατέρωθεν τῆς πόλεως σου ποὺ Πᾶνθ 
Ῥθθὴ θοῦ οἱ {{|0 ΒΟ} 5146 οἵ 11. 

21. ἐτείχισαν στρατόπεδα δύο] 140. 1. 
σᾶρ. 1τύ, 2. πολιόρκουν τρισὶ τείχεσι τὴν 
πόλιν. Νιά. (ὑἀδαῦθοη. δα Ρο]ν. 1. 24. 
θυκ. 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ' 111. 6, 7. 
Α. 6. 428, ΟἸΣΙΩΡ. 87. 4, 88. 1. 

9490 

ὙΕΞΤΕΕΝ ΘΕ ΕΕΟΘΕ,. 

, ᾿, « ’ὔ “- ’, Ν . Ε] ᾽ὔ 

στρατόπεδα δύο ἑκατέρωθεν τῆς πόλεως, καὶ τοὺς ἐφόρμους 
» » ΕῚ ,ὔ “ ᾽ὔ ᾿ ΄“ Ἀ “ δ ’΄ 

ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν ἐποιοῦντο. καὶ τῆς μὲν θαλάσσης 2 

εἷργον μὴ χρῆσθαι τοὺς Μυτιληναίους, τῆς δὲ γῆς τῆς μὲν 
’ ΄ ΄ 

ἄλλης ἐκράτουν οἱ Μυτιληναῖοι καὶ οἱ 
- 

ἄλλοι Λέσβιοι προσ - 

5βεβοηθηκότες ἤδη, τὸ δὲ περὶ τὰ στρατόπεδα οὐ πολὺ 
΄σ « -“ Ν ΄σ 53 ᾽ ΄ 

κατεῖχον οἱ ᾿Αθηναῖοι, ναύσταθμον δὲ μᾶλλον ἣν αὐτοῖς 
3 “ ς ΤᾺ 

πλοίων καὶ ἀγορᾶς ἡ Μαλέα. 
“ » ΄ 

οὕτως ἐπολεμεῖτο. 

καὶ τὰ μὲν περὶ Μυτιλήνην 3 
" σαί -λλγοοὰ 

ΥΠΠ1. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους τούτου 
ΕῚ ΄ νΝ ΕῚ Ἷ, - 3 7 4 

το Αθηναῖοι καὶ ἐς Πελοπόννησον ναῦς ἀπέστειλαν 'τριάκοντα 
ὙΥΕΞΤΕΗΝ 

ΘΟΕΒΈΕΟΘΕ,. 

Απ Αἰποηΐϊαη ἢροί, 

ΑΙΓΟΙ ογαϊβίπρ τοϊηᾶ 

ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙ15, ὩΓΤΙνΘ5 

Ναιρδοίιιβ, 

ΤγΌΙση {Π 6 ΠῸ8 ΤΠ} Κ65 8 

αὐ Ὡηα 

ἱπηρῆδοίιδὶ αἰζοιηρύ 

ἼΡΟῚ (πϊδᾶςθ πᾶ 

Τιριοδ8, 

θαλάσσια χωρία ἐπόρθησαν. 

Ἂν 9 ΄ὔ Ν , Ν 

καὶ ᾿Ασώπιον τὸν Φορμίωνος στρατηγον, κε- 
᾽ὔ ᾽ ΄ὔ “- 7 ἢ; 

λευσάντων ᾿Ακαρνάνων τῶν Φορμίωνος τινα 
12 ἢ)» Ἃ .ΝΧ Δ “ Ε κ 

σφισι πέμψαι Ἢ πὍἱον ἢ ξυγγενῆ αρχοντα. Και2 
᾽ὔ ΄ “ “ “ Ἂν ᾽ Ξ 

παραπλέουσαι αἱ νῆες τῆς Λακωνικῆς τὰ ἐπὶ- 
ΕΒ Ν ᾿ 

ἔπειτα τὰς μεὲεν83 

7 ᾽ ͵ - “ ΄ὕ φνν ὦ Ε) ε 

πλείους ἀποπέμπει τῶν νεῶν παλιν ἐπ οἰκου Ο 

᾿Ασώπιος, αὐτὸς δ᾽ ἔχων δώδεκα ἀφικνεῖται ἐς Ναύπακτον, 
ἊΣ σ ᾽ “ » ’ Ν Ἁ φον 

καὶ ὕστερον Ακαρνᾶνας ἀναστῆσας πανδημεὶ στρατεύει ἐπ᾽ 

4. καὶ οἱ---ἀθηναῖοι] οτη. Ρ. 5. περὶ] ἐπεὶ Ὁ. 6. ναὐύσταθμοι Υ. η. μὲν] 
οτη. ἃ. 10. ἐς] περὶ α.10Κ ͵ ΝΟ ς.α.6.ἢρ. τριάκοντα] ΟΠ|. δ΄. 12. τῶν] 
τὸν Ὁ. 14. περιπλέουσαι ᾳ. τύ. ἐπ᾽ οἴκου οτη. Υ. 

1. τοὺς ἐφόρμους--- ἐποιοῦντο] ““ ΤΟΥ 
“ς ββία Ὀ]Π]5η 6 {Π61Γ Ὀ]οοΚαοβ. αὖ Ὀοῖἢ 
“(Πρ ΠΑΥΡΟιΓΒ.᾽" ΕῸΓ {Π6 τηθαηϊηρ οὗ 
ἔφορμος Δη6 {Π6 ΟΥΠΟΙ ννοΓ 5 οἵἁ ΒΙΠΉΠ]ΔΓ 
ΟΥΙΡῚΠ 866 ἴπΠ6 ποΐθ οἡ 1. 8ὃ90, 12. [Ὁ 
ΟΟΟΠΙΒ ἀραϊη, ἘΝ. 27, 1. 22:1. 

5. τὸ δὲ περὶ τὰ στρατόπεδα---ἣ Μαλέα] 
Ηδ τηρᾶηβ, 1 {πῖϊηκ, ἴο βᾶὺ, {μδ΄ 8]- 
τΠουρἢ {πον Πδα ἃ ρατγύ οἵ {ΠΕῚὉ ἴΌΓΟα δ 
Μα]θᾶα, γϑῦ 16 ρᾷνϑ {ἢ 6} Π0 σομπηπηΔ Πα οἵ 
{Π6 σΟΙΙΠΊΓΥ, ἃ5. {Π6Υ̓ ΤΠΘΓΘΙΥ ΟΟΟΙΡΙΘἢ ἃ 
8118}} ΒΡᾶ66. οἷοβα ἴο {Π6 νναΐθυ 8 δῆγϑ, 
ΠΘγΘ {Π6 τηδι κοῦ 85. τιϑῖι8] ννὰβ δβία- 
ὈΠΒΗΘα [ῸΓ {Π6 βθα πη δηα βο]ϊθυξ, 
ΔΠΔ ψΠΘΓΘ. {Π6 5ΠΠ18]16Γ ψ655618. ψνΒ]Οἢ. 
Ὀγοπρηΐς {Π 6]. ῬγΟν 505 τηϊσηΐ θ6 Πδπ]- 
δα πὰρ οἢ {Π6 Ὀθδοῃ ἴῃ βαίείνυ. Βαυΐ 1 
“ΠΟΥ αἸ 4685. μαα τηθαπΐ ἴο βρθαῖς οἵ {ΠῸ 
Ῥγοιηοηΐίοσυ οἵ Μαϊθα βονθὴ τη1}165 οἱ, 
ἢ νηΐ ΒΘουτ Ὑ οουἹὰ {Π6 τηατϊκοί 

Πᾶν Ῥθθη Θβία Ὀ]]Βη6 4 αὐ β0ἢ ἃ ἢ15- 
[Δ Π06 ἴπτΌτη [Π6 στη 08 οὗ {Π| Δι Διηθηΐ, 
ψΠΘη {Π6 ΘΠΘΙΩΥ Πα {Π6 θηθγα οοιη- 
τηδηα οἵ {πΠ6 οοπηΐυ ὃ Ναύσταθμον 
πλοίων καὶ ἀγορᾶς 18. Δη ἰπδίδποθ οὗ ἃ 
ΘΟΠΊΠΊΟΣ ᾿ἸΠΟΟΙΓΘΟΐΠΘ88. ἴῃ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΠ, 
γγΠΘη ἃ ΨΟΓΩ {Πα οΔ ἢ ΡΓΟΡΕΙΥ ΔΡΡΙΥ ἴο 
0Π6 {Π]ηρ᾽ ΟὨΪΥ 15 τηδ66 [0 ΔΡΡΙΥ ἴο ἴννο. 
Ναύσταθμον ἀγορᾶς οὗ σοΌΓ86 1 ΠΠΓΘΓΆ}}ν 
[ΚΘ ΠῚ ἰ8 ἀθβαγα ; θαῦ ΟἾ]ν {Π6 ρθηθγαὶ 
1άθα οἵ “ἃ ρίασθ ἔοσ δὴν {πη ρ᾽ 15 ῥτθ- 
ΒΟΙνΘα ; {Π6 ΡΑΓΓΟΙ]ΑΓ ΟΠ6 οἵ “ἃ μΙαοθ 
ΚΕ ΤῸ ΒΠ108᾽ Β Π]πρ ΟἾΪΥ ἴο πλοίων. 
ϑθθ. Ῥορρο, Ῥχγοϊθροηι. 1. Ρ. 202. 282. 
(ομηραγο Ατὶϑίοῦ. Ἀπρίοτιο. 1Π1. ν, 7. 
ἔτι τάδε ποιεῖ σολοικίζειν, τὸ μὴ ἀποδιδό- 
ναι, ἐὰν μὴ ἐπιζευγνύῃς ἀμφοῖν, ὃ ἁρμότ- 
τει οἷον ἢ “ψόφον, ἢ χρῶμα," τὸ μὲν 
“ς ἰδὼν, οὐ κοινόν τὸ δ᾽ ““ αἰσθόμενος," 
κοινόν. 



90 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΡῬΡΕΠΟΡΟΝΝΈΒΞΙΙΒ. Α. Ὁ. 428. ΟἸνπΙΡ. 88. 1. ὡς δ᾽ 
΄ κ᾿ κ τί ἣΞ- 7 

Οἰνιάδας, καὶ ταῖς τε ναυσὶ κατὰ τὸν ᾿Αχελῷῴον͵ ἔπλευσε καὶ 
Ν ΄“ Ν » Ἷ ἊΝ ΄; Ἑ ΟῚ Ψ 

4ὁ κατὰ γῆν στρατὸς ἐδήῇου τὴν χώραν. ὡς δ᾽ οὐ προσεχώ- 
Ν Χ Χ Ν ἈΝ Δ 

ρουν, τὸν μὲν πεζὸν ἀφίησιν, αὐτὸς δὲ πλεύσας ἐς Λευκάδα 
Ν » , » ΄, ᾽ ΄“ ͵, 

καὶ ἀπόβασιν ἐς Νήρικον ποιησάμενος ἀναχωρῶν διαφθεί- 
᾿ς Ν “ “ ’ὔ « Ν “-“ , 

ρεται αὐτὸς τε καὶ τῆς στρατιᾶς τι μέρος ὑπὸ τῶν αὐτόθεν 5 
΄ Ἢ - - δ'κν ἢ .κτ 

5τε ξυμβοηθησαντων καὶ φρουρῶν τινῶν ὀλίγων. καὶ ὕστερον 
ε 7, Χ τ ᾽ 7, .«» κ Χ 

ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς ἀποπλεύσαντες οἱ Αθηναῖοι παρὰ 
΄“- ’ 3 , 

τῶν Λευκαδίων ἐκομίσαντο. 

ΨΊΠ. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης νεὼς ἐκπεμφθέντες Μυτιλη- 

ῬΕΠΟΡΟΝΝΕΒΤΙΒ. 

ΤΠ ΜυΕΠ]Θπεοδη 8 Π|- 

Ῥαββδάουβ, Ὀζ αἰγθοίϊοπ 

οὗ {80 

Πΐδη8, ΤΟΡΔΙΡ ἰὼ Ο- 

Τιδοράφτηο- 

Ἰγταρία, ἃ πα δἴξου {πΠ6 

1η8 

ἈΒΒΘΙΠΙ]ΘΑ 8411168, ἱπ|- 

[ροῦν δάαγθβθ 
Δωριεὺς “Ῥόδιος 

ῬΙοσίηρ ὉΠΘΙΓ ΒΙΙΘΟΟΙΓ, 

53 ΄ 
εἰπον τοιαδε. 

ται ἐς τὴν ᾿Ολυμπίαν: ἦν δὲ ᾿Ολυμπιὰς ἣ 

9) » ͵ -“ “ Μ΄ 
εἶπον ᾿Ολυμπίαζε παρεῖναι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι 

" 3 ΄ ὔ 5» ΄ 

ξύμμαχοι ἀκούσαντες βουλεύσωνται, ἀφικνοῦν- 
Ἢ 

Ἂν 7 ᾽ν Ν 

τὸ δεύτερον ἐνίκα. καὶ 

ΙΧ. “ΤῸ μὲν καθεστὸς τοῖς Ἕλλησι νόμιμον, ὦ ἄνδρες 

Ι. τε] οτω. ΝΟ. 2. ἐδήουν . δ᾽ οὐ] οπι. Θ. 4. δ᾽ ἐσπλεύσας ἃ. 
4. νηρικὸν ὉΕΙΝ ος., νώρικον Ῥ. 5. τε] οτη. ἔ. τι] οτη. Κὶ. αὐτόθι (.1. 
ΚΙ, Ν.Ο.Ρ ς.α.6.1. 9. πρέσβεις μιτυληναίων ἴ. 11. ὅπου 6. 18. τὴν 
οΠ1. ρ.ἢ. 14. δοριεὺς Β. ὁ ῥόδιος Β. τό. τάδε ἃ. 17. καθεστὸς ἘΚ, 
Βεκκ. καθεστὼς Α.Β.Ε. α. ἄνδρες] οἵη. Ο.α.Κ.1,,0.Ὀ.ς.6. 

1. κατὰ τὸν ᾿Αχελῷον] “Οπ [6 5148 
“ οἔ [η6. Αομο]οιβ,᾽ ορροβϑᾶ ἴο κατὰ 
γῆν, “ὁπ {Π6 απ 5166.᾽ 

5. τῶν αὐτόθεν ξυμβοηθησάντων] ΤΠ) 
ΟΥ̓ΙΠΑΓΥ ᾿Π ΠΑ Ια πΐβ οἵ [Π6 σΟΙΠΙΓΥ, ΟΥ̓ 
ΡΘΟΡΙΘ ὈθΙοηρίπρ ἴο {πὸ βροΐ, γνῇο 88- 
ΒΘΙΩὈ]6α ΟἹ {Ππ6 δάσια οὗ {π6 ἀδβοθηΐ. 
Ῥτοπὶ {Π686 ἀγ αἰβιϊ σι βηθα {Π6 φρου- 
ροὶ, ΟΥ̓́ΤΘΟΊΪΑΓ ΒΟ] ἸΘΓ8. βία οηθα αὖ αἰ- 
Γογθηῦ Ῥ]ασθ5. ΔΙΪοπηρ {Π6 οοαδύ, ἴο τ ρΡ6ὶ 
ΡΓθαδίοσυ ᾿πναβίοηβ οὗ {Π18 κἰὶπα. Οὐοιη- 
816 11. 5.5; 4... 52} 2 ΠῚ 22. τῷ 

14. Δωριεὺς ἱΡῬόδ.] 1)᾽1ἀρότεο ἢ] ιι5, οὐ] 8 
τηθ 1 ηἶ ΧοπορΡἢ. Ἕλλην. 101,2. 5. 10. 
γιά Ατιϑίοῖ. Βμοῖ. 1. 2, 12. οὖ Ρείγ. 
Ψιοϊοσίατη ἴῃ βαπάθμ, Ρ. ύο. Ησὴ5. ἴἢ 
ἀναγραφῇ ΟἸγιπηρίαάτιη ])οτίθιιβ ἈΠο- 
αἴτι8. ῬσΙπλιπὶ ῬΆΠΟΓΑΙΟ ν]οῖβθθ ΑἸ οἸΓῸΓ 
ΟἸγρ. ΠΧ ΧΧΥΝ ΤΙ, βοοσηάππι ΟἸγ Ωρ. 

ΤΙΧΧΧΥ ΤΙ. ἰογέϊατη ΟἸγρ. ΟΧΧΧΙΧ. 
θυκ. [1 Πᾶνε τϑίαϊηθα {ῃϊ8 βΒῃογέ ποίθ 
οἵ 1 υϊκουΒ θθοασβα Ὁ σοηΐαϊηβ 8ἃἢ ἴη- 
βίδποθ οἵ πὸ βίγαηρβ τηϊβῖακθ, ποίϊοθα 
Ὀγ Μτυ. ἔγμποβ (Ἰϊπίοη, οἵ τϑίθυσϊηρ ἴο 
ΟαΠ ΠΡ ἾΒ. ΘΟΤΡΙ]αἰϊοη ᾿᾽Ολυμπιάδων ἀνα- 
γραφή, ῬΡαΡΙΠΙΒΠΘα ἴῃ ΠΙ5. δαϊζοη οἵ {π6 
ΟἸτοπΙο]6. οἵ Πὐαβοθῖιβ, ἃ8. {Πποὰρἢ 1Ὁ 
ὙΡΘΓΘ Δ ΔΘ η016 ΔΠοΙθηΐ νοῦ. Απᾶ 
Α]]οΥ δἀορίβ [6 τηϊβίακο Ἰηΐο 15 ον 
ποΐθ Οἡ {18 ραββᾶρθ 'π “ΓΠπιογ αἸ 468, 
δν θη ἴῃ 18 Βθοοηᾶ βαοη.} 

ἐνίκα] “Ναβ ὕΠπ6 σοπαιιθτου." ὅὅ86 
{Ππ6 ποΐθ οὴ ΄. 40. 1. 

17. καθεστός] 1)16 Ὀοδίθη πιη4 δ] οβίθη 
Ἠδηβο θη. Βάρθα. ὮΡ6ΓΆ]] ἀἃ8 (6Γ 
Απδ]ορὶθ νν] ἀθυβρυθο θη 8 ἑστός. ΕΒ ἰδὲ 
ἀΆΠΟΥ ΒΘὮΓ ἡναΠΓΒΟ ΘΙ ΠΟ) ἀἀ855 αἴθ Αὐ- 
βοιθ ργάοῃθ. ΠΙΘΡ ἀ6Υ ΒΟ ΘΙ θΆΓΘΗ. 

͵ ἴω Γ ΄ 

ναίων πρέσβεις, ὡς αὐτοῖς οἱ Λακεδαιμόνιοι το 

» Ἂν Ν ον Ξ Ν ᾿ς ΄ 

ἐπειδὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν κατέστησαν ἐς λόγους,τ5 

-- 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 71Π|. ὅὃ---το. Θ5] 

ῬΕΠΟΡΟΝΝΈΕΈΞΤΙΒ, Α. 6. 428. ΟἸνΙρΡ. 88. 1, 

« Δ ὃ ῇ Ν ΄ Ε Ε Ἂ Ν ᾽ 

ακεδαιμονιοι και ξύμμαχοι, ἰσμεν᾽ τοὺς γαρ ἀφιστα- 
γΑ » “ ᾿ Ν , Χ 

ΒΡΕΒΟΗ οΡ. “ μένους ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ξυμμαχίαν τὴν 
ΤΗΝ ΜΥΤΙΠῈΕ- ςς δ ᾽ Ἂ , « ὃ ΄ θ᾽ “ 
Ἔχ, πρὶν ἀπολείποντας οἱ δεξάμενοι, καθ᾽ ὅσον 

ΤΠΘ Ῥθου αν οἰγοατα- (ς ,,Δ., ,} λοῦ ΣΝ ὩΣ ὃ νι ΤΝ “ ἐν ὠφελοῦνται, ἐν ἡδονὴ ἔχουσι, νομίζοντε 
ἴδ Π065 Οὗ ΟἿΓ ΘΟΠΠθο- μ φ 2. Ἵ ἢ Χ ᾽ "ς ζ 5 

Ἢ ξξ Ν 3 δό ΄ Ν -“ λ 7 

5. ὕοη ΜΕ ΑἸΠοπα ουριν “6 δὲ εἶναι προδότας τῶν πρὸ τοῦ φίλωνφχείρους 
ἴο δχοι]ραΐθ οἱ ΡΓΘ- : ςς ε “ Ν » 57-Ν -“ «ε ᾽ 7 7 

Ἐπ “ἢ ἡγοῦνται. Καὶ Οὐκ ἀοικος αὐτῇ ἢ ἀξίωσίς 

ὉΠᾶτρα οὗ Ὀγθᾶοηῃ οἵ ςς ᾽ ΄ Ν ᾽ ΄ “ » τε 
ΠΝ κκα τα θονϊην ἐστιν, εἰ τυχόοιεν σρος ἀλλήλους Οἱ ΤΕ ἀφι 

Ἶ Ξ ἐρ τὶ ,ὕ 7 δ 

ἀοϑογεῖοιι οἴου εοπᾶς, “6 στάμενοι καὶ ἀφ᾽ ὧν διακρίνοιντο ἰσοι μέν 
ς ΄΄ ͵ὔ 5᾽ Ν » ,ὔ 5 Ἂ λ δὲ “ “-“ Ν 

τῇ γνώμῃ ὄντες καὶ εὐνοίᾳ, ἀντίπαλοι δὲ τῇ παρασκευῇ καὶ 
ςς ὃ ᾽ὔ Γ 7 ᾿ " ὃ Δ «ε ΄ “ -) 

ο΄“ δυνάμει, προφασίς τε ἐπιεικὴς μηδεμία ὑπάρχοι της ἀπο- 
ς ΄ ἄνουν ἐδ ἐνίοις - Ἢ , ᾽ 53 ΄ , 

στάσεως" ὃ ἡμῖν καὶ ᾿Αθηναίοις οὐκ ἣν. μηδέ τῷ χείρους 3 
ἐς ΄ Ἵ » “ » “ Ἂ εν ῳ » ΄ » - 

δόξωμεν εἶναι (εἰ ἕν τῇ εἰρήνῃ τιμώμενοι ὑπ᾽ αὐτῶϊ) ἐν τοῖς 
΄ ἣν » , Ἂς ΧΝ “ ΄ “ 

“ς δεινοῖς ἀφιστάμεθαλ. Χ. περὶ γὰρ τοῦ δικαίου καὶ ἀρετῆς 
΄ “4 Ν ἐ ΄, 

ππς ταδε όπ πὰς Ὁ πρῶτον Καλλῶς, τε καὶ ξυμμαχίας δεόμενοι 
αὖ ἢυϑῦ Τουττηθᾶ ἴου Π6 ςς ΝΝ ΄ , ἴ ΒΕ 

τοὺς λόγους ποιησόμεθα, εἰδότες οὔτε φιλίαν Ξ 
1 ἀρίοπορ οὔ {Π6 ΘΟτ ΠΟ. 

Μ 5» ΄’ 2 ΄ 2) ΄ 

ἸΠροτίν οἵ ατοθοο: νὰ (( ἰδιώταις βέβαιον γε γΠο μονὴ! οὔτε κοινωνίαν 
Π6π ἐπ ΑΥΠΘΠΐΔ 5 Ψ 

αἰαϑοᾶ 1ὲ Ἰηίο ἃ ταϑιις ἡ’ Τόλεσιν ἐς οὐδὲν, εἰ μὴ μετ᾽ ἀρετῆς οτο ᾿ 
οἵ ϑηβιανίπρ ὑπ 6 1} 4]- (ς 
ἐν ἜΡΙΣ τυ ΕΑΝ, ΤΥ Τὺ ἀλλήλους γίγνοιντο καὶ τἄλλα ὁμοιό- 

- 5" 3 Ἀ ΄ ,ὔ σ΄ 

Ἐπ Ἔα ΟἸΣΣΝ τς πρπῸν “διε»" εν γὰρ τῷ διαλλασσοντι Τὴς 
ΘΓ ΔΙΓΟΔΩΥ 80 6Π- Φ 

20 3ϊδνβα, νγ σοι] ποὺ (ς 
΄ Ἂς ιν ον σ΄“ ΒΕ 7] 

γνώμης καὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ἔργων καθι- 
Ὀαῦ διιβρθοῦ ἐπαΐ ἃ 5ϊ]- « ΓΟ ὩΣ ἌΣ ͵ ͵ 

πο ππ ούτε ἡ ατανται: ἡμῖν. δὲ καὶ ᾿Αθηναίοις. ξυμμαχία 
ΤΟΥ ι.5. ἐξ ΄ὔ “᾿ "“"π ΓΑ Ν Ἔ ΄σ- » 

ἐγένετο πρῶτον ᾿ἀπολιπόντων μὲν ὑμῶν εκ 
ς« ΄- “ ’ὔ “ ’΄ νι  ἐΚῚ (4 ἊΝ Ν 

τοῦ Μηδικοῦ πολέμου, παραμεινάντων δὲ ἐκείνων πρὸς τὰ 
ἐσ Ε, κ ᾿7 ΄ ΄ » ΄ 3 '; συν 

ὑπόλοιπα τῶν ἔργων. ξύμμαχοι μέντοι ἐγενόμεθα οὐκ ἐπὶ 8 

2. πολεμίοις Α.Ε.Η. ἢ. 9. δὲ 1. ὴ δὲ μία σο. ὑπάρχει Κι. 
11. ἡμῖν καὶ Α.Β.ΕΕα Ἢ ΚΟΜ.ΡΟΝν ἃ ἔρ. καὶ ὙΥΝ καὶ (.1,.0.6. ν]ρῸ ἡ ἡμῖν τε καί. 
12. δόξομεν Ξε: τιμωρούμενοι Θ. 18. γὰρ] οπι. [. Ιἤ. μὴ μετ᾽] μήτ᾽ 

Ἀ. Β. ἘΣ 10. διαλάσοντι α. γὰρ ροβί διαλλάσσοντι μαῦο ν 20. καὶ δια- 
φοραὶ 1,.0.ΡὈ. εὐ ργ. ἃ. καὶ αἱ διαφθοραὶ Ὁ. 424. μέντοι ΘΟΥΓ. Ε᾿ 6 νόϑδ Ὀγενίοτθ 
οἵ ϑῃο σα. 

Απδϊορῖθ [οἱσίθ τππὰ νορ ἑστώς 415 22. ἀπολιπόντων---ἐκ τοῦ Μηδικοῦ πο- 
Νραίτιμη ἕστός ὈἸ] εἴθ. ΒυΤΎ μα Ν Ν. ατ, λέμου] ὐοτηρ. Κ΄. 4.4. ἀπολιπόντες ἐκ τῶν 
ατ. 1Π. Ρ. 158. δ. 114. Βυϊιηδηη Δ α5 Συρακουσῶν. 

ἴη ἃ ποίβρ, {06.811 μαΐ ἄδμεσ Β ΚΙΚΟΥ 24. ξύμμαχοι---λλήνων)] (ὐοΥἸπίΠιι8, 
Ἰυχί 80. ΠοΙδιιβροροθθη. ἀπά 80 διορβ Ρ' 151. ΝΥ Α585. Ἱά. Ὧ4 1. 137,7. θυκ. 
Ηδυτηδπη ἴῃ ὅορη. (4. Ἴγτγ. 632. 

. 



θδῷ 

ῬΕΠΟΡΟΝΝΈΒΙΙΒ. Α. Ὁ. 498. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ 

ΟἸνΝ ΠΡ. 88.1. 

«“ς καταδουλώσει τῶν Ἑλλήνων ᾿Αθηναίοις, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐλευθε- 
3, « Ν - δος ΘΝ 

«ρώσει ἀπὸ τοῦ Μήδου τοῖς Βλλησι. 
ςς 

τ , ᾿ γα 
και μέχρι μὲν απὸ 

-΄“΄ ν᾿ «ε “ "2 ΄ ΄ ᾿ » ἣ ἈΝ ΄“- 

τοῦ ἴσου ἡγοῦντο, προθύμως εἱπόμεθα: ἐπειδὴ δὲ ἑωρῶμεν 
Ἁ Ν Ἁ “ , Μ ᾽ ᾽ὔ Ν σι ' 

“ αὐτοὺς τὴν μὲν τοῦ Μήδου ἐχθραν ἀνιέντας, τὴν δὲ τῶν: 
͵, ᾽ ΄ὕ ᾽ ΩΣ ΔΑ 5 

“ ξυμμάχων δούλωσιν ἦ ἐπαγομένους, ὁ οὐκ. ἀδεεῖς ἔτι ἦμεν. 5 

ἀδύνατοι δὲ ὄντες καθ᾽ ἕν γενόμενοι διὰ πολυψηφίαν ἀμύ-" 

“ἐ νεσθαι οἱ ξύμμαχοι ἐδουλώθησαν πλὴν ἡμῶν καὶ Χίων" 

ΤᾺ Ἂ “-“ ΄“- 

“ἐ ἄρα ἐδυνήθησαν, μὴ δρᾶσαι τοῦτο. 

Τη ἔδοῦ 1 νγὰβ θαΐ {Π6ῚΓ 

ῬΟΙΙΟΥ 0 ΤΈΒΘΓΨΘ 118 ἴῸΓ 

{Π6 Ιαϑύ, {111 211 Π6 τϑϑῦ 

ὙΘΓΘ ΘηΒΙανθαᾶ, δ ηα νγ6 

5Ποι 14 παν ΠῸ οοηΐο- 

ἀογαίθβ ἴο δ᾽α 115 ἴπ ΟἿΣ 

ΒίγιρΡ]6 ἃραὶπϑὺ ὑπ θτη. 

1. δουλώσει ἢ. τοῖς ἀθηναίοις ἸΚ.ο. 
κοῦ ἃ... “5. “ΑἩἢ ἐπειγομένους ὃ ΒΕΚΙΚΟΥ. δα. 1852. 

ἡμεῖς δὲ αὐτόνομοι δὴ ὄντες καὶ ἐλεύθεροι τῷ ὀνόματι. 

ξυνεστρατεύσαμεν. καὶ πιστοὺς οὐκέτι εἴχομεν ἡγεμόνας 

᾿Αθηναίους, παραδείγμασι τοῖς προγιγνομένοις χρώμενοι" το 

οὐ γὰρ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς οὺς μὲν μεθ᾽ ἡμῶν ἐνσπόνδουςν 
5 4 Ν “ « ΄ ΕἸΣ 

ἐποιήσαντο καταστρέψασθαι, τοὺς δὲ ὑπολοίπους, [εἴ ποτε 

ΧΙ. καὶ εἰ μὲν αὐτό- 
ς 327 5 . ,ὔ 3 ΕΥ ᾿ ων 

νομοι ἔτι ἦμεν ἅπαντες, βεβαιότεροι ἂν ἡμῖν 
53 ἣ σι ε 7ὔ δ 

“ἦσαν μηδὲν νεωτεριεῖν᾽ ὑποχειρίους δὲ ἔχον - τ 
ςς ον Χ 7 Ἔ ΄“- δὲ .“ ἊΝ δὰ ᾿δῇ « 

τες τοὺς πλείους, ἡμῖν ὃὲε ἀπὸ τοῦ ἰσου ομι- 
ς ΄ ΄ ἌΡ » Υ 

λοῦντες, χαλεπώτερον εἰκότως ἐμελλον οἷσειν 
Υ 

ς ΓΝ Ἃ, Ν “ ,΄ 3 ΝΥ, “- « γ' 

καὶ πρὸς τὸ πλεῖον ἤδη εἰκον 'ίτου ἡμετέρου 

ἀλλ᾽ ---ἔλλησι οτη. ΡΥ. α. 
ἀδεῶς α. 

2. μηδι- 
6. ἀμύ- 

νεσθαι Β. Ὁ)... οὐ τος. ἃ. ΗΝ ο.ἢ. Ῥορρο. νυ]ρο, Ηδδοκ. ΒΚ. (Δ06]]. ἀμύνασθαι. 
1ΙΟ. παραδείγματι 8: 
11. οὐκ εἰκὸς γὰρ ἢν μεθ᾽} καθ᾽ 1. 
15. δὲ] οπι. Θ. 17. εἰκότος Ὁ. 
ἕξειν ἃ 18. ἧκον ἃ. 

2. τοῖς Ἕλλησι] ΤΠεβ6 ψογᾶβ, 1 
ΓὨηΚ, ἀγο ρονθγηθα οἵ ξύμμαχοι. “Νὴ 8 
“ Πρραπηθ. 8|1168, ποῦ 80 τῃποῇ ἴο {Π6 
“ ΑἸΠοηῃΐδηβ, [Ὁ {Π6 βηῃβ]ανίηρ οἵ [Π68 
“ Οτροῖ κβ, ἂβ ἴο ἴπ6 Οσθοκβ ἔου {πε ὶν 46- 
“ε Πνογάηοθ ἔγοια ἴπΠ6 Μεθ. Οοιῃρ. 
δα: 5.|ὃς 68... δ: 

ἡ ἐπαγομένους Τ 1 τῃ6 ἰοχὲ ἢ6 
ἘΕΤΙ της ΡΟΡΡΟ᾿ 8 ἰπιογργείοῃ οἵ 
{πῖ5 νγογὰ ἴβ {Π6 ἴγι6 ΟΠ, ““ Β150]ρΊ6 η- 
“ς (65, Β101 ἀββιιηθηῖθβ.᾽" Βαΐ 88 ἐπά- 
γεσθαι ἀο65 ποῦ 566πῚ ἴο Ὀ6 ἃ Πδίιγαὶ 
ΟΡΡοβίζθ ἴο ἀνιέναι, (ΠΥ 15 Ἔν ΘΓῪ ΓΘΆΒΟΙ 
ἴον Ῥγθίθγσιηρ 0Π6. σοΥΓΘοοη. Ργοροβθα 
γ οββ δῃὰ Ββζκεσ, ἐπειγομένους. 

ΤρΟγ γ  ευαις 1. προγενομένοις ΘῈ: προσγιγνομένοις [- 
13. ἠδυνήθησαν 1Ἰ,. 

ἔμελλον] ἔμμελον Θ. 
14. ἔτι οτῃ. Υ. 

ἐξοίσειν Ἡ. 

6. διά πολυψηφίαν] ΟὈτΏρ. 1. 141, 
δ --- 9. 

8. αὐτόνομοι δὴ ὄντες] 3:66. {πΠ6 ηοΐβθ 
ου ΠῚ. 104.1 

18. πρὸς τὸ πλεῖον---ἀντισουμένου 
““ Οππρδγῖηρ; νν ἢ {Π|6 π]Δ] ΟΥ̓ ΑἸ Γθαα ν 
“ς βαὈΤ ΙΓ Πρ᾽ το {ΠΠ6Π|, ΟἿ 51} ΒΙΠΟῚΥ 
““ ρρῃμα ποῦ ηρ ΟΌΓΒΟΪν 5. ἃ8. Οἢ ἃ [ΟΟΙ]ηρ' 
““ οἔ Θαμα]ν.᾽ ΕῸΓ [Π18 Β6η86 οἵ πρὸς, 
ἃ8. ἱΠ)Ρ ᾿ γ] Πρ ΘΟΙΙΡΑΙΊΒΟ, 566 Η γοά. 1. 
45.1. 11. 02,4. ΝΗΙ. 44, τ. δὰ Μαείίῃ. 
ατ. ατ. 8. 591. γ΄. 961, 638. 1Π]. 3. ὁ. 
6. σοηβύγιι 0 18. ἀννευναγα, Ὀθοᾶιι86 
{Π6 Ἰαβύ οἸαιιβ6 καὶ πρὸς τὸ πλῶδ»  ὐυλτὲ 
σουμένου ἴὉ]]ον8Β ἴῃ6 ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ νου 



ΙΟ (ς 

-- 

ἘΦ ΓΕΡΑΦΗΣΟΤ. ἘΠ τὶ 888 
ΡΕΠΟΡΟΝΝΈΒΌΞ, Α. Ὁ. 428. ΟἸντΩΡ. 88. 1. 

Ἐοϑθβ. ΟἿΓ βιρροσέ ἴῃ 

{ΠΟΙ ΘΠ θυ ῬΓΙβο5, ΜΝ Ή16 ςς 

ν 6 ΜΈΓ ΠΟΙΪΠΆΠΙΥ ἴῃ - 

ἀδροπάθηξ βθοπιθᾶ ἰὸ δύ ἐρημότεροι. 

ΠΡῚΝ ΟἿ ἈΡΡΓΟΡ 10 ἢ ᾿ 

οἵ {πεῖν πβίϊοα ; ἃπᾶ 

ΟἿ ΔΥΆΔΙ ΡΟΥΘ τη αθ 

τπθῖὰ {πῖπκ Ὁ τπηβαΐθ ἴο 

ΤΙϑκ ἃ Ρυθμιδίιν αἰΐαοκ ςς 

ΟΠ 08. 

τΝ » .- , 

“ἐς πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν" 

Μ ΄ » , ,΄ Ἀγιο Ὧν 

ἐτι μόνου ἀντισουμένου, ἄλλως τε καὶ ὁσῷ 
Ἂ » ὯΝ «Κγ. 5 ἠΑ Ἂς . “- 

δυνατώτεροι αὐυτοι αὐτῶν ἐγίγνοντο και μεις 

ἊΝ Ἀ ’ὔ , 

τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον 32 
« Ν , 

ὁ γὰρ παραβαίνειν τι 
«« ͵ ΄σ ΄ ͵7ὔ Δ Ε ΄ 

βουλόμενος τῷ ΝΜ Ἰβθεχῶνιε ἂν -- ἔπελθειν 

ον αὐτόνομοί τε ΕΘΠΟ οὐ δι᾿ 3 

“ ἄλλο τι ἢ ὅσον αὐτοῖς ἐς τὴν ἀρχὴν ρος 

“ πείᾳ τε λόγου καὶ γνώμης βᾶλλον οὐ ἢ ἰσχύος τὰ 

“ς πράγματα ἐφαίνετο καταληπτα. 

ΤΡ ἔτι] τη: 61. 8. μόνον δέος ο6. 

(οε}1. ΒΕκὶ. νυ]ρο τό. 

ἔμελλον οἴσμιν, γν ΠΘΓΘΑ5 10 5Που]α παία- 
ΤΆ]]ν Πᾶνα Ργθοθ θα ἂ, ὈθΙηρ ΤΠΘΓΘΪΥ ἃ 
το ρϑυ το οἵ ὑ ὑποχειρίους δὲ---ὁμιλοῦντες, 
ἃ 1116 ψΆΓΙΘα 1 ἴῃ Ροϊηΐ οὗ [οττη. 

4. ὁ γὰρ παραβαίνειν---ἀποτρέπεται] 
“ἘῸΓ Π6 ψπὸ νου] ξαϊῃ Ὀγθὰκ {πῸ οο- 
«ς νρῃδηΐ, 15 ἀδίθγγθα, θθοαῖβθ πα σου] 
““ ῃρῦ τηᾶ Κα {Π6 αἰζθιηρῖ ψἹ ἃ ΒΈΡΕΘΓΙΙΟΙ 
“ὁ ἔργοο ;᾽ 1. 6. ““Ῥδοδιιβθ ἢ6 σοῦ] ποίΐ 
““ 4ο 11 ἔγοπι δὴν ναπίαρο στοιπα, δηα 
“ {Πογοΐοσα τνου]Ἱᾶ ῬΡΤΟΒΔΡΙΥ ἤπαὰ 85 
“ αἰζοιηρί γα 1655.᾿ἢ 

8. τὰ πράγματα ἐφαίνετο καταληπτά] 
“Απὰ νγὲ ψιεῖθ Ἰοΐ ᾿Ἰπαθροπαθηΐϊ [ῸΓ. ΠΟ 
“ς ΟἰἤοΥ σθάβοι μη Ὀθοδιι88 ἴΠ6ν ποσσὶ 
« ἐπεὶς ἀοταϊπίοπ ψουἹὰ ὃ6 ἱποβὶ 84- 
““ νὰποθα Ὀγν ΔΟΟΟΠΊΡ ΒΡ {Π6ῚΓ ΡῸ- 
“Ε ῬΟ565 ΨΊ ΓΔ} τνοταβ, ἃπα ΨΊΠΠΙΠΡ 
“ε ΠΕῚΓ ΔΨΑΥ ὈΥ ῬΟΙΙΟΥ ταύμου {Ππδη ὈΥ 
ἘΞ ΤΟτΟΘ (ΟΙΏΡ. ο. 80, 3. ἐλπίζω---κατα- 
ληφθῆναι ἃ ἂν τὰ πράγματα. Καταλαβεῖν 
τὰ πράγματα 5Ἰρηϊῆθ5, “ΤῸ 5861Ζθ ἀπά 
“ ροῦ [6 τηαϑίθυυ οὗ {Π6 τηδίίοΓβ ἴῃ ἃ 61- 
ἐ ἸΑΟΝ.:" [ιθῆςο, κε [0 ΔΟΘΟΙΏΡΙ ΙΒἢ ΟΠΘ᾽ 5 
Ὁ ΡΌΓΡΟΒΕΒ. "ἢ 

1ο. μὴ ἂν τούς γε ἰσοψήφους κ. τ. λ.] 
“ἘῸΓ ννγὲ ψΈῈΓ6. δῇ δνιάθμοθ ἴῃ ΠΡῚΓ 
““ ἔάνουῦσ, Παΐ ΘΠ] Πρ ἃ8. νν (Ἰὰ ἃ 
“ε 6608] τρῃΐ οὗ νοῦύηρ ἴὴ [Π6 σοι Π01]8 
“Οὗ ἴθ. σοηΐεάογαου, πα σΟΙΠρΡα] ΒΟ 
“ θεῖηρ (ππ8 ουΐ οὗ {Π| αιιθβί!οη, ν8 
“ ΒΒουΠα ποῖ Ἰοῖη {Π6]Γ ΘΗΓΘΓΡΓΙΒΘΒ, ἀπ- 
“1685 ἴΠ6. ρᾶγίϊθβ νι Ποτα {Ποὺ αἰτδοϊκοα 
ἐΜΈΓΘ ἴῃ 1Π6 ΨΤΟΠΡ ἴῃ [86 ΘΙΙΆΓΓΕΙ.᾽ἢ 
εν: 1 {Ππκ, 18 ἀπαοιθίθα]ν τῃ6 
τηθδηϊησ οἵ {Π15 ραββᾶρθ, ἃ8 ΡΟρρο εχ- 

ΤΗΠΟΥΏΙΌΕΞ, ΝΟΌΠΟῚ 

6. τε] δὲ 1..Ρ. 

5. τῷ ἈΙΒΙΒΕ α Ἢ Κι. ἘΌΝ 
ἐλήφθημεν. Ἐ..6. 

ῬΙαΐηβ ἴδ ἴῃ μὶβ ΟὈβογνδίοηθβ ΟΥὙἸΠςδθ, 
Ῥ. 203. [15 ΟὈΒΟΌΓΙΓΥ Δ15685. ΠῸΠῚ [ἢ 
ΘΟΠαἀΘηΒΘα, ΟΥ, ἴο Βρθᾶϊς Ρῥ]δἸ ΠΥ, {πὸ 
ΠΟὨ 56 τη Π 61 ἢ ὙνΒ]Ο 1Ὁ 15 ΧΡ δδ- 
64 ; ἃ οἰαιιβα ἴο [818 εἴδβοῦ γραῦν ἴὸ 
Ὀ8 ᾿Βαρρ! θά αἰζου ἄκοντας, “ΠΟΙ Βποῦ 
κε ανο Ἰοη ἴπϑῖῃ αἵ 8]} : οοπιρᾶγα {Π8 
ποΐθ οἡ Ϊ. 58, 2. ἃΠ] ὁἢ ΙΥ. 86,2. ΠοΥΟ 
15. 4150 Βοιῃθι προ οὗ ἃ 5|1η1}18 οπξαείοη 
ἴῃ 1. 40, 2. ὅστις μὴ τοῖς δεξαμένοις εἰ 
σωφρονοῦσι, ΚΟ-τ. Δ. ΠΏ Ετ 866 ἴΠ8 ποίο. 

Ιηὴ τῃ6 νου 8 πη τη 6 Ἰδε]Ὺ [ΟἸ]οννὶηε;, 
[Π6 τε ἴῃ ἐπί τε τοὺς ὑποδεεστέρους τὰν 
Ὀ86 18 Ἔχ ΎΘβΒ6α ἴῃ ᾿ὑ Πρ} 5ἢ, Ὁ Ρῥτο- 
ΒοΥνηρ 1Π6 οΥάθυ οἵ ἴῃ6 ψογβ. ἀπὰ 
ΑἸ ΘΟ Ὶηρ ὉΠ611 σΟΠΒΓΓΙΟΌΟΝ : “Δηα ὈΥ 
ΚΕ }Π}15. ΒΆΠῚ6. Βγπίθι. ἰδ ὑδ8. ΒΙΓΟΏΡΘΕΙ 
κε ΡΟ ΘΙ5 ΜΈΓ αὐ οη66 ἰϑεὶ ἴῃ {Π6}Γ ὕγαμι 
“(0 ΟΥΩΒὮ [Π6 ὑν ΚΟΥ ὁπ65 ἢγβί, δα 
“ς Βρὶηρ᾽ τϑβουνθα ἴο {πὸ Ἰαδῦ τνοι]ὰ Ὀε 
“ΤηΟΤ6. Π6Ιρ0]655. ΏΘη {Π6ῚΓ Οὐ ἴῃ 

“ε ρᾷηθ, ὮΥ Πανὶηρ ὈΘΘὴ ΡῬΓΘΝΙΟΙΒΙν 
“ ΒΕΠΡΡΘα οὗ 8}} Ψ ΠΟ τηϊὶρσῃῦ Ὠᾶνα αἱαθὰ 
“Πρ. Τηον ψοσα Ὀοΐῃ ἀβϑῖα] ἰη- 
βίσαιηθηΐβ ἴο Βα θα π6 Οἴμουβ, ΔΠ 6 πνῈγΘ 
αὖ [Π6 βᾶτη6 {π|6 γθηἀθυηρ {Π ΘΓ ΟῚ 
Γαΐῃγο 5] αν ΟΥν ΠΟΤῈ οογίαϊη, Ὀγ ΟΥ ΙΒ Ὠ] Πρ; 
1Πμο56 νμῸ τηϊρ} οἶδ πᾶν ἤθθὴ ἐμοῖς 
81168. Τοῦ ἄλλου περιῃρημένου, “Δ ΘΗ 
“6 4}1 εἶθ. ννὰβ δέ ρρεα ἴγοιη ἁτουπὰ 
“ε (Ώοχὴ :᾿Ὁ Π|κ6 {Π6 [ο]]αρσα βίσρρβα ἔγοτη 
οὔ ἃ ἴτγϑ. 

“- 

ΤῊ τποὰίῃβ, {πὸ ἰοηρτιοβ, {Π6 ουθβ, {ΠπῸ 
Ἠραγίβ οἵ θῇ, 
ΕἾ ἃς ΕἾ Ε" Ἂ " 

Αἃ 

«Ὁ “».».. “6 

ΠΩΣ ἡδὲς ΑΤ ΟΣ 2] 

ἅμα μὲν γὰρ μαρτυρίῳ 4 
᾿ ΄ ἌΝ Ρ » ἠς 3᾽ ᾽ ΄ » 7 

ἐχρῶντο μὴ ἂν τοὺς γε ἰσοψήφους ἀκοντας, εἰ μὴ τι ἠδί- 
Ι . ᾿ ᾿- τι πα, 

» 4 



΄ »Μ 2 

νέστερα ἔμελλον ἕξειν. 

ΕΣ ὉΟ ε ,ὔ ᾽ ἪΝ 

οὐκ ἂν ομοιῶς εχειρωσᾶντο. 

περιεγιγνόμεθα. 

“ » Χ 3, 

μενοι τοῖς ἐς τοὺς ἄλλους. 
ΤῊ5. τγ8 Ἰνρᾶ ἴπ τηι- 

ἴυ8] βιβρίοῖοη, ἵχϑ- 

βίγα Πρ ΟἿΪΥῪ ΒΥ τηὰ- 

[0.4] ἴδατ, Απᾶ 85 γγ8 

ΘΓ ᾿ΠΙΘΤΙΟΣΥ το {Π61ὶ 

τ ξυνστρατεύειν ἘΞΕΗ οἱ. 6: ΡΥΙπι. ΤηΔῃ. 
ἀπὸ τῆς θεραπείας Β.σ.Ὦ. 

12. ἢ φιλία Ὠϊπάοτῇ. ΡοΟΡΡο. ΒΕΚΚογ. βα. 1852. 
ὑπάθε πεῖν ἘκΚιν. 

μενον θ. παράσχοι Ε.1. 

θερία ἴ. 14. ἀλλήλοις Δ.Β.Ε, 

ΤΠδῦ ΠΌΠΙΡΘΥ]Θ5Β ὌΡΟΣ τη6 ϑβὕμποϊκ, 88 
Ἰθᾶν88 

1)ὸ οἱ ὕΠ8 οδᾷ; μᾶνβ σἰαι ΟΩ6 ΜΙ] 8 
ὈγΌΒἢ 

ἘΔΠΡ} πὰ ἔγοπα {πο ὶῦ ὈοΟιρΊ5, δπα Ἰοῖ τὴ 
ΟΡΘ, θᾶγΘ 

ΤῸ ΘΥΕΥΥ βίουτα {μα΄ Ὀ]Ονν8. 
Τίηπιονι 97 “ἢ θη5, Αοί ἵν. 

(ΟΠΠΡΆΓΘ ΤΒαυογά. 11. 135, 4. περιαιρετὸν 
εἶναι ἅπαν. 

8... τὰ δὲ καὶ ἀπὸ θεραπείας ἘοιΓ 
ΤΘΆΒΟΠΒ Δ16 ρίνθη ἴ0 οοηῆγιῃ ναὶ Πδά 
Ὀθθη 8614 ἴῃ [Π86 θαυ] θοῦ ρατὶ οὗ [Π6 
ΘΠαρίοτ, [Ὁ 1π6 ΜυΠ]Θη ΘΒ. ἡνεγα Ἰοἴ 
5111 Ἰπαάδρθηάθηῦ ΟὨ]Κ Ὀδοδιβα ᾿Ὁ δά 
ὨΠΠοτΐο βαϊιθα {Π6 Ἰπίθγοδὶ οἵ ΑΙΠθηΒ 
τπαῦ ΤΠΘΥ 5ΒΠου]α τϑιηαΐη 80. 18, ΓΘ 
ἙΟΟρΡογαοη οὗ ἴΠ6 ΜυΥΠ]Θηθαἢη8 σάν ἃ 
ΟΟἸΟῸΣ οὗ ᾿πδέϊοθ ἴο [Π6 δηίθυρυιβθ8. οὗ 
{πῸ ΑἸΠΘηΪΔη8 ἀραϊηβῦ ἴΠ6 ΟΥΠΘΙ 8}1168. 
2η4,, 10 ννᾶ8 βαΐοϑδῦ [0 γθβϑῦνϑ [Π6 ΒίΓΟΠΡΘΓ 
ῬΟνΟΙΓΒ [ῸΓ {Π6 Ἰαβὲ ν]ο 1 ΠῈ5, ΔἰΓΘΥ 811 ΓΠ6 
ἸΠίουΙΟΥ βίαϊθβ Βῃοι ἢ ἤὰνθ Ὀθθὴ ο0η- 
ααοιοά. 44, δοιηβ ἄγοι ννὰβ δηΐογ- 

’, , ΄ ᾿, 

προσθέμενον κίνδυνον σφίσι παράσχῃ. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΡΕΠΟΡΟΝΝΈΒΌΞ, Α. Ὁ. 498. ΟἸνΏΡ. 88.1. 

ες, ὝΚΝ, ͵΄ ΧΡ Ξ Ἔν - . Ν κ 
κουν οἷς ἐπήεσαν, ξυστρατεύειν. ἐν τῷ αὐτῷ δὲ καὶ τὰ 

΄’ » ᾿ς Ν « 4 ὔ -“ 

κράτιστα ἐπί τε τοὺς ὑποδεεστέρους πρώτους ξυνεπῆγον 
Ἀ ΄ , “-“ Ε "Ὰ 

καὶ τὰ τελευταῖα λιπόντες [τοῦ ἄλλου περιῃρημένου ἀσθε- 
Ν « “ 7 ΄ 

εἰ δὲ ἀφ᾽ ἡμῶν ἤρξαντο, ἐχόντων 

΄ Ν « - πα 

ΤΟ ΤΕ ναυτικὸν ἡμῶν πάρειχε 

Ἂ ’ ΑΥΤΟΝ »Ἅ δ ὙΨΣ τ “Δ 27 

τινα φοβον μὴ ποτε καθ᾽ ἐν γενόμενον ἢ ὑμῖν ἢ ἄλλῳ τῷ 
Ἀ Ἀ Ν » ἈΝ 

τὰ δὲ καὶ ἀπὸ 
, “ - Ε σ΄ - -κ- , 

θεραπείας τοῦ τε κοινοῦ αὐτῶν καὶ τῶν ἀεὶ προεστώτων 
». ΄ 3. . Ἃς ΄ Ξ' Τϑῖ, » ΄- : 

οὐ μέντοι ἐπὶ πολὺ γ᾽ ἂν ἐδοκοῦμεν δυνη- 

θῆναι, εἰ μὴ ὁ πόλεμος ὅδε κατέστη, παραδείγμασι χρώ- 

ΧΙ]. τίς οὖν αὕτη Τὴ 1 φιλία 
ἤν δ τὴ Ἃ ᾽ ΄ ἊΝ 3 - ϑ 

ἐγίγνετο ἢ ἐλευθερία πιστὴ, ἐν ἢ παρα 
΄ « . Ν 

ς γνώμην ἀλλήλους ὑπεδεχόμεθα, καὶ οἱ μὲν 
{ς ἴ- ω » ΄“ ΧΕ] ὃ ὃ ΄ 6 ’ 

ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ δεδιότες ἐθεράπευον, 

8. προθέ- 
11. ὧδε ΤηΓρΡῸ ἴ,. 
13. πιστὴ ἡ ἐλευ- 

15. ὑμᾶς Ο 

ς ; 

5. ἀπαντῶν 6. 

ἡ σοα!ϊο68. 

ἰαϊηθα οἵ ατινιηρ [η6 ΜυΠ]ΘΠϑθδη5 ἴο 
ὉΠΙΐΘ {Π6]Γ ΠᾶΥΥ ἢ {Παΐ οὗ {6 Ῥεϊο- 
Ροπηδβίδηβ. 41, Τὴθ Μυθ]θηθθδηβ παᾶ 
θδθη ΟὈΠΙρΘα ἴο ρυγομαβο ὉΠ6]Γ ΤΘβριΐθ 
Ἀγ Ραγίηρσ {π6 αἰτηοβί οοσχί θΟΓἢ ἕο {Π6 
Αἰβοπϊδῃ Ρβορὶθ δπᾶ ο ἴῃοβθ ἱπα]- 
νά πα] γῆ παᾶ ἰηῆμποηθθ στ τῃ6 
ΡΘΟΡΙΘ. Περιεγιγνόμεθα, “Ν 6 58} βὰγ- 
«ς ψγνϑα,᾽ 1. 6. 511] τϑπηδϊηβα ἔγθθ, νυ }8δὲ 
ΟἴΠο 5 ὙΘΓΘ ΒΌΠΕ ἴῃ Β]Άν τυ. 

12. τίς οὖν αὕτη ἡ φιλία] Ῥιηάοτέ. 
Ῥορρο, δπὰ Οδ]]ον ΡΓοίου ἢ φιλία, ἢ 
ἐλευθερία πιστῆ. Μκ. ΒΙ]οοιηῆρ!α ὁ0π|- 
ΡΆΓΕΒ ϊοηνβίιβ. Η]ϊοαγη. ΥἹ. 8. τίς 
οὖν ἡ τοιαύτη φιλία καὶ πίστις, ἐν ἣ παρὰ 
γνώμην ἀλλήλους θεραπεύειν ἀναγκασθη- 
σόμεθα; Βαΐ {π6η 1ὑ 15. βαϊα 188 ΟΥ̓ΘΓ 
οἵ τΠ6 νψογᾶβ ννουἹαὰ σαῖποῦ Ὀ6 ἢ πιστὴ 
ἐλευθερία. ΤϊποΥ ΓΒ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ ΓΘΠΊΟΥ ΘΒ 
4}} αἸΠΙσα]ιν ; θὰ ΔΓ ννα σοίαϊη ὑπ ρσθ- 
βϑηΐ [οχῦ [Π6 Β6η86 δῇ ΟὨΪΥ Ὀ6, “ ΥΥ̓Βαΐ 
“βου οὐἨ {πἸθπάβηϊρ τΠθὴ νγὰ8 {Π18 
“ Βοαβίοα []οπἀβῃϊρ οὗ οὐγ᾽Β, νυ μαῦ Βα ΓΘ 
ΚΕ Ιου ννὰβ ὑπαὶ ΠΌΘεγ οὗ οὔτ᾽ 5,᾿ ὅς. 

» ΄“- ΄, » ΄“ Χ Ν Χ “ μ΄ Χ “ 

ετι τῶν πάντων αὐτῶν ΤΕε ἰσχὺν καὶ προς ο.τι χρὴ στηναι. 5 
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ΡΕΠΟΡΟΝΝΈΕΒΌΞΒ. 

ἧπ ῬΟΜΘΙ, ΟἿΓ ΟΠ]Υ͂ 

ΒΟ οοπϑβίβί θα ἰπ ὈθΙ Πρ 

8016 ῖο 

{Ππ6π|, ἃπᾶ ἴπ τϑνοὶ]ί- 

ἀῃίϊοῖραΐθ 

προ Βοΐοσθ 811 τϑνοὶέ 

ν 5 ὈΘΟΟΙΠῚ6 ἀοβρογαίθ. 

“μενοι ξύμμαχοι ἦμεν" καὶ 

δ 

Α. Ὁ. 498, ΟἸνΣπιρ. 88.1. 
«-ς αἰ ν χ)ὲ δὲ ΕῚ 7 Σ ΄-“ 6 Ἷ, ᾿Ν φΦὶν Κι 

Ὠμεις ε εκείνοὺυς εν ΤΊ) ῃησυχιᾳᾷ ΤΟ αὐτὸ 

“ ΄ ᾿" ΄ Ἃ ΄ Ἑ 

“ς παρεῖχε, δέει τε τὸ πλέον ἢ φιλίᾳ κατεχο- 
΄ ᾽’ 

ὁποτέροις θᾶσσον παράσχοι 
-" , ’ 

« ἀσφάλεια» θάρσος, οὗτοι πρότεροί τι καὶ παραβήσεσθαι 

᾽ “ Υ ΄σ 2, ΄ “ 

“ς ἐποιοῦμεν᾽ ὃ τε τοῖς ἄλλοις μάλιστα (εὔνοια, ᾿ξ: 
-...ὔ- ΄ . 

΄σ΄ ε ΄ ΄ ἈΝ 7 

“ πίστιν βεβαιοῖ, ἡμῖν τοῦτο ὁ φόβος ἐχυρὸν 

ςς ΒΩ «“ ν᾽ ὃ “ » σὰ ΄ ὃ Ἁ 

ἔμελλον. ὥστε εἴ τῷ δοκοῦμεν ἀδικεῖν προαποστᾶντες διὰ 2 
ςς ἈΝ 5 7 Ἄ “ Ι] Ὁ “ ὃ ΄σ ΕῚ Ν 3 

την ἐκείνων μέλλησιν τῶν ἐς ἡμᾶς δεινῶν, αὕτοι οὐκ 

2. ὃ δέτε ε. ὅτε Καὶ.1,.Ο.Υ. 
5. ἦμεν] εἶναι Ο.α.1..Ρ.6. 
α. εὐ νισο θράσος. τι] οπι. ΝΟΥ. 
δεινῶν) κινδύνων (1.1.6. 

᾽ , Κ 

ου καταναμεινάντες - 

2. ὅ τε τοῖς ἄλλοις μάλιστα ἡ εὔνοια 
πίστιν βεβαιοῖ] Ἀρεῖΐο αἸοϊίατ πίστιν βε- 
βαιοῦν. ϑε4 οβϑὺ δατηοάϊιη ἱἹπιρ]1οἰΐα 
βίσποίαγα, Πα τη ἸΠίουΡΤΘ5. 1[ὰ ΘΧΡΙΙΘΆΓΘ 
οοηδίτβ. θεΐ, 4851 ΒΟΓΙΡΓ απ Θϑϑβεῖ, , τε 

τοῖς ἄλλοις μάλιστα πίστιν βεβαιοῖ, εὔ- 
νοια δηλονότι. Δ ΘηΙΘραῦ ἴῃ ΠηΘΠίθΠΊ, 
εὔνοια πιστὸν βεβαιοῖ, Ἰὰ εδβΐ, βεβαίως 
πιστὸν παρέχει, αἴ ὅ, τε πιστὸν, οἴ τοῦτο 
ἐχυρὸν ἱπίεῖ 8586 Τεβροηάοαηῖ. δε ααυΐα 
ὙΠ πον 1415 ογαίῖο αὈϊατιθ ΒΡοΓὰ οἵ σοη- 
[γταροόβα δβί, δ ὉπΊΠθ8. ΒΟΙΙΡΌ βαϊΐδηη 
Ἰδοῦ] πμθη {πθηΐιγ, [ουΐαβϑὶ8 ῥτϑοβίαί 
Π1Π11 ἰοπίατο. ΚΕ. Τη6 τοβοιη- 
Ὀ]ΆΠοΘ οὗ [Π18 βεῃΐθηςθ ἰο {πα ἴῃ [1]. 40, 
4. ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος, λο- 
γισμὸς δὲ ὄκνον φέρει, 15 51:{Π ]Θ ΗΠ] ον]- 
ἀφηΐ ; γϑῖ {Π15 βΡᾶββαρθ 18 Θυ ΘΒ ΙΏΟΓΘ αἰ- 
ΒουΪΌ το Θχρ]δῖη ρτατη τη ΔΈ] 08}}ν {Πδηῃ {Παΐ. 
Ὑρι τῃ6. βοϊ!]0η ἰβ ἴθ ἴπ6 πτηδῖπ 1ῃ6 
βάῖηρ, “Γαΐ ΒΟ ἴῃ {Π6 οαβδ6 οὗ 
“ἢ ΟἴΠοΥβ. ἰαῖτθα [Π18 Βῇδρθ, ΠδΠΊΘ]Κ [Παΐ 
κε [410 15 βθουγθα ΠΥ Ιονβ, ὑπαῦ 1ῃ ΟἿΓ 
κε ρᾳ86. [8 Κ8685 ἃ αἰ Έγθπς ΓΟΥΠῚ, ΠΔΙΠΕΙΥ͂ 
κε τΠδῦ [Δ] 15 βοσυγοα Ὀγ ἴδαγ.᾽" Οτάτη- 
ΤῊΔΓ {Π6ΓΘ ἰβ ΠΟΠ6 ἴῃ {Π6 βεηΐθηοα; [ῃ8 
τϑαϊθβέ ννᾶν οἵ τηακίπρ' 10 σ,ΑπητηΔί108] 
νοῦ] 6 ὈΥ Ἰεανὶπρ ουΐ πίστιν, ὅ τε 
τοῖς ἄλλοις μάλιστα εὐνοία βεβαιοῖ, ἡμῖν 
τοῦτο ὁ φόβος εὐχυρὸν παρεῖχεν. “Π6 
ἸΠΒΘΙΟΏ οὗ ἃ τνοσὰ Πκ6 πίστιν ἃ5 1 ἴο 
τηᾶκο {6 βϑθηΐθῃςθ οἰθασθσ, ψν}1]6. ἴῃ 
ΤΟ] ΤΥ Ὁ σΟΠξαΒ68 1, ΟΟΟΌΥ5. ἀρδὶη ἴῃ 

2. πιστὸν (ἃ. 
6. θάρσος Α.Β.ΒΕΗ.Θ.Ν.».ἢ. Ῥορρο. (6]]. ΒεΕΚΙ. 

καὶ ἀηΐε πρότεροί ΡΟΠΙΐ 1. 
9. ἀναμείναντες ἴ,..0.". 

1Ο. ἦμεν καὶ ἐκ α. 

{ ᾽ ,, ω ἰδέ ᾽7 » “- ΒΕ 5 

᾿ ανταναμεινᾶντες σαφῶς εἰθόέεναι εἰ τί αὐτῶν Εεσταϊ, Οὐκ 

53 

4. τε] δὲ σ. τὸ πλεῖον Καὶ. 

8. μέλησιν ὦ. 
ἂν ἀναμείναντες ΚΗ. 

ΙΝ. 125. 1. ὅπερ φιλεῖ μεγάλα στρατό- 
πεδα ἀσαφῶς ἐκπλήγνυσθαι, χνεγα ἀσα- 
φῶς ἐκπλήγνυσθαι Ὀεϊηρ δ΄ δα ἴο οχ- 
ΡΙαῖη {Π6 τϑ]αῦνο ὅπερ δι η θΆγγαΆ5565 [Π8 
Ὑν Π0]6 σΟηΒίγ ΟΠ. 0 ἀραὶη ἴῃ ὙΠ]. 
80, 3. οἷον φιλεῖ καὶ πᾶσι στρατοπέδοις 
Κι 1: Ἃ.- 

1ο. εἰ γὰρ δυνατοὶ κ. τ. λ.1 Τὴ αἰἘΠ- 
οα]γ οὗ 115 ρᾶββαψθ 18. ν»6Ὲ}} Κπόνη ; 
Δ η4 {Π6 ΘΧρ]δπδίϊοη οὗ οὁη6 οἵ πὸ ϑὅομο- 
Ἰαβίβ, κινουμένων ἐκείνων κινηθῆναι καὶ 
ἡμᾶς, 5Θ6ΠῚΒ [0 ΡοΙΪηΐ ἴο ἃ τϑδαϊηρ αἸξ- 
ἔογθηΐῦ τομῇ παΐ οἵ ΟἿἿΓ ῥγθβθηΐ ἰθχῦ. 
Ὑ δὲ [ο]]ονηρσ {Π6 ΟΥΠΟΓ ϑοΠο]αβδῦ τὸ 
Δ οχίγαος ἃ 56η856, 1 {Πϊπηκ, τοτ {Π8 
ΨΟΓΩΒ ἃ8 ΠΥ πον βίαπα. “" ΠῚ 6 γγ8γ8 
“8016 δ. ΨῈ]1] 85 {Π6Υ ἴο ΘοηίΤΙνΘ 
“ ἀραϊηδί {Πθῖη, ἃΠα ἴὸ νναὶΐ ΟἿἿ {Ἰπη6 
“ΤΟΣ ΘΔΥΓΓΥΙΠΡ ΟἿ Ρ]ΔΠ8 Ἰηΐο οἤδοί, ἃ8 
ΚΚΠΘΥ 60 ἴονναταὰβ ἃ8 (ἀντιμελλῆσαι), 
ἐν ῃας ΠὩρρα ννὰβ ἴπογθ [ὉΓ οὐγ Ὀθ]ηρ' 
““ ἀορθηάθηῦ. ρου (6 ΠῚ ἃ8 ΨῈ ἃΓ6 
“ον δ “1 ννὸ σγεσβ {Π6]Γ 6α118}5. ἴῃ 
““ βουνοῦ, ΨΥ 5Που]α τνο Ὀ6, ἃ8. νγν8 ὯΤΘ, 
κε ΤΠΕΙΓ Βα ]Θοἴβ ὃ ἐκ τοῦ ὁμοίου 1 5ιρ- 
ῬΟΒ6 ἴο θ6 ἴἄκθη ἴῃ [Π6 βθη88 οἱ ὁμοίως, 
“1 ΚΘ ΤἸΔΠΠΕΙ ἃ8 ΨΘῸ ΠπΠΟῊ δ16.᾽ 
Ῥογῆαρβ ὑπ᾽ ἐκείνοις ψγο]ὰ Ὀ6. Ὀοιτογ 
[Πδη ἐπ᾽ ἐκείνοις, ἃ5 ἴπ6 ποίϊοπ τοααϊγθα 
ΒΘΘΠῚΒ (0 Ὀ6 ΤΑ ΠΟΘΙ {Παΐ οἵ σμὠ)οοίϊον, ἐο 
ΑτΠ6η8, [Πδη {Παᾶΐ οἵ Ὀεϊπρ αὐ ἐἠδ πιϑτον 
97 ΑἰΠ θη. 

Αῶ 2 

» Ν Ν » “ Ε Ν 

εἰ γὰρ δυνατοὶ ἦμεν ἐκ τοῦ ἰσου καὶ 8 

--- 
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ἊΝ 

» “ » γ΄ - ἄς, τῳ ἘΠ τοΩτῚ μὸν 
“ἐ ἀντεπιβουλεῦσαι καὶ ἀντιμελλῆσαι, τί ἐδει ἡμᾶς" ἐκ τοῦ 
ςς 

«ςς 3 “-“ Ν 3 » « ΄σ αν ὃ σ΄ Ν Ξ 

επίχέιρειν και εφ μιν εινᾶι οει ΤΟ προαμύνασθαι. 

ΧΠΙ. “ Τοιαύτας ἔχοντες προφάσεις καὶ αἰτίας, ὦ Λακε- 

« 7, 5. , δ ν᾿ Ὁ νι 53 ᾿ς κ3 ΄ Ν᾽ Ψ ο᾽κ ΡΨ" 
ομοιοῦ εἰ ἐκείνοις εἰναι 9 ΕἾΤ ἐκεινοῖις δὲ οντος αει Τοῦ (" "2: 

’ὔ » "4 ΄σ Ἂ ΄ 

ἐς δαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἀπέστημεν, σαφεῖς μὲν τοῖς 5 
(ς τὶ τ “" « » ΄ὔ " ΄, 

πῆ {«ἀκουθυσύν ὙΨΟΙΟΓΑΡ ον τειν ἐδράσαμεν, 

ἴοι οἵ ον βυδᾶθῃ τὸ- ὕ 

Βυῦ 5 σΟ0Πὶ- 

σι 
΄ Ν ᾿ - “ “- Ν ΄ 

ἱκανὰς δὲ ἡμᾶς, ἐκφοβῆσαι καὶ πρὸς ἀσφά- 
γο]ί. 

ἃ (ς 
ῬΡο]16α βιιδάθηπθθβ. ΠΔ8 

΄ ΄, , Α , 

λειᾶν τινα τρέψαι, βουλομένους μὲν καὶ 
τοπαογθα ἴδ ΠΘΟΘβϑα ΤΥ ΄ Ἃ «Ψ γ᾽») 3 ἘΣ κὉ ἐν αὐτὸ; ΓΕ 

Π πεορατδῦ, Ὑγεμαν 7 ΟΔαίς ὍΤΕ ΕΤῸ ἘΜ Ζ ΕΙΡΏΡΗ ἐπέμψαμεν ως 
Ν ΝΣ ἘΣ ΄ ς« ε ᾿ » 

ἐπουθίοσα ἃ ΠΊΟΓΘ ἘΠ υμᾶς πέρι ἀποστάσεως, ὑμῶν δὲ ου προσ- 

Εθηΐ οἸαῖη. ΟΠ ΥΟΙΙΓ 

δεξαμένων κωλυθέντας" νῦν δὲ ἐπειδὴ Βοιω- αἰᾶ, Απᾶ ΓΕΙΠΘΙΩΡΕΓ 

{πὲ ΑἸΠΘἢ5 15. πιοϑβύ Ἔ 5 Ά ἐπ ἘΝ 5 τ 

ΕΣ τὰ ἤοε ας ΤΟΙ προ κλεῦ ΟΣ πῶ ᾿εὐθὺς ὑπηκούσαμεν, καὶ ἀὐδ: 
’ ξάνοι." Δα ἃ ΒΙΟΥ͂ αποστάᾶσιν, 

1165 : 

ΒΓ. ἴῃ ΤΙ ΘΒ50Ὸ5. 1} 
ἐνομίζομεν ἀποστήσεσθαι διπλῆν 

΄ “ «ε ΄ ΝΠ “0.4 “- - 

Λ ἴαττηοτο [αι] το μος 6 ἀχὸ τε τῶν Ἑλλήνων μὴ ξὺν κακῶς ποιεῖν 
1π8η 9Π6 ἴῃ Αἰοδ, ᾿ τῷ 3 Ὁ : ᾿ «- “Ζ 

“ς αὑτοὺς μετ Αθηναίων ἀλλα ξυνελευθεροῦν, 
ς-ς ᾽ΔΘθ Ψ Ἂ » Ν ὃ 0 - δ ν 9 5 Ψ » 

ἀπὸ τε ναίων μὴ αὐτοὶ διαφθαρῆναι ὑπ᾽ ἐκείνων ἐν 
(ςς « Ψ, » Ν “ « 4 ΄ ΄ ΄ 

ὑστέρῳ ἀλλὰ προποιῆσαι. ἢ μέντοι ἀπόστασις ἡμῶν 
΄“-“ 7, ΄’ - ΄- 

θᾶσσον γεγένηται καὶ ἀπαράσκευος" ἢ καὶ μᾶλλον χρὴ 

͵ “ , δ ῖς ἐν , - Ξ, -- 
στέλλειν, ἵνα φαίνησθε ἀμύνοντές τε οἷς δεῖ καὶ ἐν τῷ 

1. ἀντεπιμελλῆσαι Β.(.Ε.Ἐ.6.Η.1.ἅ.6.σ...... Α΄. εἴ νυ]ρο ἀντεπιμελῆσαι. Ῥτο- 
βίαϊ, ΟρίΠογ, ἀντιμελλῆσαι. ΒΕῈΚΚ. ἀντιμελλῆσαι ΡΟρρο. (4106]]. ΒΕΚΚ. 
(06]]. προαμύνεσθαι ὦ. παραμύνασθαι 1... παραμύνεσθαι ὉΘ. 4. ἔχοντα Ρ. 
ὦ λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι καὶ αἰτίας ἴ. 8. τινα] οπ1. Κα. 9. ἔτι ὁπ. Υ. 
ὡς] πρὸς ἔ. ὡς πρὸς 56. 11. κωλυθέντες ΟΙΕ Βα ΙΚΌΎΌΟΟΡΟΝ.ς.6.Ερ. 12. πρου- 
καλ. Βεκκ. 14. ξυγκακῶς οχ οογγεοί. (ς.. ξυνκακῶς [,..Ὁ ἃ 15. μετὰ θηβαίων 
οογγθοῖαβ ἴω, συνελευθεροῦν 6. 20. φαίνοισθε ς.6. 

12. ἐνομίζομεν ἀποστήσεσθαι κ. τ. λ.] ““[Ὠϊηρ,᾽" ἀπᾶ, ““1ἴο τενοὶ ποτ [Π6 
Εὸν “Ἶ 6. τΤὉπουρῃΐς τὸ νυ γανν ΟἸΓΒΘΙν 68 

“το ἴῃ6 (ἀγθθκβ ΟΠ 6 ΜΈΓ ἴῃ- 
“ Ἰαχίηρσ, ἀηα] ἔγομη {π6 ΑἸΠθηϊαηβ. ΠΟ 
“αν ΓΘ. τηρηἸ αΠπρ ἴ0 ἸΠ]ΌΓΘ τι8; {Παᾶΐ 

50 ψγ8 τηϊσῃϊ αὖ οὔθθ θβοᾶρθ ἀοϊηρ 
ΨΓΟΠρ 10 ΟἴΠΘΓΒ, δη Βα σϊηρ' 1Ὁ οὐτ- 
Β6Ιν68." δα ΒθῸπῚ|8 ἴΠ6 βθηβ6. οὗ 

1Π6 Ῥαββάᾶρθ, ἃ5 ΠΘΑΤ]Υ ἃ8 1ὑ οὰπ Ὀ6 ρίνθη 
ἴῃ ΕΠρΡΊΙ5} ; [ῸΓ ννὸ σάπηοῖ ΘΧΡΥΘΒ8. {Π6 
ἀουθ]ο τπραπὶηρσ οὗ ἀποστήσεσθαι, “ ἴο 
“ἢ βίαπα δ]Ἱοοῦ ἔγοπὶ ἀπ ἄθο]ηθ ἀοἱηρ ἃ 

΄- 

«{ 

ςς 

“ Ἰρδα]ηρ' βίαϊο οὗ ἃ σοη!ϑάθγδου.ἢ 
[Π6 ΓΟΥΤΠΘΥ τηθδῃϊηρ, Θοιη ρα ΓΝ. τ 18,6. 
οὐδενὸς ἀποστήσονται, ὅσα ἂν δίκαια λέ- 
γητε. αῃὰ Ψ1]. 7, 2. ον [Π6 δβχργδββίοῃ 
ἐνομίζομεν ἀποστήσεσθαι, σοταραγο [ῃ6 
ποίΐθ οὐ 11. 42, 5. τὸ ἀμύνεσθαι----μᾶλλον 
ἡγησάμενοι, ἃ ΤΟ ΘΟ ΚΒ ῬὨΓΥ ὨΙΟΠ18, 
Ῥασοσρ. Ἴ. Ρ. 722. 

14. μὴ ξὺν κακῶς ποιεῖν) ϑὅ86 ΤΟὈ ΘΟ Κ᾽ 8 
ῬΒγγ Βἰοδιιβ, Ῥάγογρ. 1{Π1. ὁ. 15. Ρ. ύ2ο. 

ξυμμάχους δεξαμένους ἡμᾶς διὰ ταχέων βοήθειαν ἀπο-᾿ 

4. ἰέναι ᾿ 



᾿νε 
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“ αὐτῷ τοὺς ὑὸν βλάπτοντες. 

“ πρότερον. 

9 
Ἰ 
-Σ 11. τὸ. 

Ν ᾿ . ΕΣ 

καιρὸς δὲ ὡς οὔπω ϑβ 

νόσῳ τε γὰρ ἐφθάραται ΠΠΠ καὶ χρημά- 4 

ΤΩΝ; ὀπὸν ρῆές τε αὐτοῖς αἱ μὲν περὶ τὴν ὑμετέραν εἰσὶν͵ 
ςς ΄ ἜΣ πρλδι τὸ ’,ὔ [2 Ε δον ον Ε Ἃ , 

αἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν τεταχᾶται, ὠστε οὐκ εἰκὸς αὐτοὺς περιουσιαν 
(ς ΄σ-΄ , “Ὁ « ΄σ » ΄“ ’ὔ ΄ν ,ὔ Ν “ 

νεῶν ἐχέιν. ἣν ἼΔΕ εν Τῷ θέρει τῷδε ναυσι Τε και πεζῷ 

“ ἅμα ἐπεσβάλητε τὸ δεύτερονγ. ἀλλ' ἢ ὑμᾶς οὐκ ἀμυνοῦνται 

ἐπιπλέοντας ἢ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἀποχωρήσονται. νομίσῃ τεῦ 

τὸ μηδεὶς[ἀλλοτρίας γῆς πέρι )οϊκεῖον κίνδυνον ἕξειν. ᾧ γὰρό 
΄ Ν ΄σ «ε ᾽ὔ Ν ἢ 

« δοκεῖ μακρὰν ἀπεῖναι ἡ Λέσβος, τὴν ὠφελίαν αὐτῷ ἐγγύθεν 

παρέξει. 
7 Χ Ἀ ΠΤ Ἔ δ Χ - 

« οἴεται, ἀλλὰ δὶ ἣν, ἡ ̓Αττικὴ ὠφελεῖται. 

5» ἈΝ » γ “ ᾽ ΄“΄ "΄ «ς “ “ 

οὐ γὰρ ἐν τῇ Αττικῇ ἐσται ὁ πόλεμος, ὡς τις Ἶ 
ΕΥΣ Ν ΄ι 

ἔστι δὲ τῶν 8 

( χρημάτων ἀπὸ τῶν ξυμμάχων ἡ πρόσοδος, καὶ ἔτι ὑπο 
᾽, » « “ , 

ἐσται, εἰ ἡμᾶς καταστρέψονται" 
“ 

οὔτε γὰρ ἀποστήσεται “ 
ζξς .-Ν ’ « ᾿, ΄ ΄’΄ ΔΑ 5ΕῪ ἢ ΄ 

ἄλλος τά τε ἡμέτερα προσγενήσεται, παθοιμέν τ᾽ ἂν δεινο- 
Ἃ ΄ Ἀ ’ 

τερα ἢ οἱ πρὶν δουλευοντες. . βοηθησάντων δὲ ὑμῶν προ- 9 
, ᾿ , 7 Ν Ε 

« θύμως ᾿ πόλιν τε προσλήψεσθε ναυτικὸν ἔχουσαν μέγα, 
“ ΄σ ’ὔ ΄ Ἀ 7 ς“- 

(ς οὗπερ ὑμῖν μάλιστα προσδεῖ, καὶ ᾿Αθηναίους ῥᾷον καθαι- 

ςς ρήσετε ὑφαιροῦντες αὐτῶν τοὺς ξυμμάχους (θρασύτερον 
δ Ἀ ΄-“ ἤ , ΕἸ , » ΄ 

γαρ πᾶς τις προσχωρήσεται) "ΤῊ ΤῈ ΟἸΠΓΟΙ ἀποφεύζξεσθε 

1. ὡς οἷος 1..0.Ρ.6. “ Ι. 2. τε] οτη. 1." γὰρ] οτη. Ο. ἐφθάρηται 

1,..0. ἐφθάρηνται Κκ. 4. αἱ] οτη. [. ὑφ᾽ ἴ. 6. ἅμα] οπι. 4.1. ἐσβάλητε 

0. τὰ δ ΘῈ καὶ ΤΜΟΝΟΟΡΟΝς ἀρ. Ῥορρο. Ηδδοκ. 

(0611. ΒΕΚΙΚ. νυ]ροὸ ἡμᾶς. ἡ. ἐπ᾿ σ νομίσει Υ. τε] δὲ Ἐ.. το. ὥς] 

ὅς ἘΠ. ΤΤΣ ἢ] οἸη. 6. ἔτι Καὶ δὲ] οπι. ἢ. 12. συμμάχων σ. 

μεῖζον α.1,.0. 14. τά τε] καὶ τὰ Ἰ,. προσγενήσονται 15. ἡμῶν α 

17. ῥᾷον] μᾶλλον 68. 
ἀποφεύξησθε Ἐ. 

το. οὐ γὰρ ἐν τῇ ̓ Αττικῇ κ-τ.λ.] “ΕῸΓΥ 
““ {ἢ6 τ΄ Ψ1] ποῦ 6 ἀθοϊ θα τη Αἰσα, 
“Ἐπ ἴῃ {πᾶΐ ἙΠΟΌΠΙΤΥ Ὀγ ψΠΙΟἢ 1Π6 
“ς βγθηρίῃ οὔ Αἰίσα ἴ5 βιρροτίοα. Νοιν 
“ {ἢ6 τρύϑῆπθ οἵ ΑΙ ΠΘΠ5 σοΙηε5 ἔγοτη 105 
ςς 41}Π[85,᾿ ἄς. ΤΠ6 βθῆβθ οἵ διὰ ἴῃ δι 
ἣν 5. ποῖ σοιητηο ΨΨ] [Π6 ΔΟοιιβαῖν 6 
(56, 8ἃ5. ἰῇ Θχρύθββθβ {π6ὸ Ἰηβίσιπηθηΐ 
γαΐμου πᾶη [Π6 οαι56. Βιΐ {πΠ6 ἴνο 
ΠΟΙΙΟΠΒ ΤῸ 50 ΘΑ51]ν ᾿ΠῖῸ ΟἿ ἈΠΟΙΠΘΥ, 
{Παΐ 10 15. ποῖ τνοπάογζαϊ ἐπαΐ [Π6ν 5ῃρι]α 
Ξοιηθίπποβ 6 οσοηϊιβοα. (οπηρᾶτο Ὁ750: 

1ο. προσόδου δι ἣν ἰσχύομεν, ἀπὰ Δ᾽]]. 

10. γὰρ] δὲ 1... πᾶς) οἵη. Ρ. προχωρήσεται Ο. 

68. πλεῖστα διὰ τὸ εὐτυχῆσαι ὠφελῶσιν. 
14. δεινότερα ἢ οἱ πρὶν δουλεύοντες] 

“Ἄγ ογβα {Ππᾶῃ {πον ΠΟ ΨΈ͵ΙΘ 5]αν85 
“ Πρίοσθ {Πϑὺ τονοϊίθα :᾿ Ὀδοᾶτβθ {Π6 
ΜνυῈ]θηεθαηβ. νου] βθθπὶ ἴο Πᾶνθ τὸ- 
γοϊτθα ὁπ πππιοῖι 1655 ρτονοοδοη. ὅ'68 
ΟἸδομ 5 ΞΡθθο ἢ, 6. 30. 40. ψψνἤθτθ Π6 68]]5 
ῸΣ Δ Π ΘΧΘΙΏΡΙΆΤΥ νΘΠρΡΆ ΠΟΘ προη Μνι- 
Ι6π6 ΟἹ 1Π15 ΨΘΥῪ στουπα. 

17. ΠΡ ΞΩ͂Ι διηαβ καθαιρήσεται 

Ἰπίουργοίαϊςιι. καθελεῖται. ἃρῃὰ ἢε- 
ΒΥ 0ἢ. καθαιρεθήσονται, καταστραφήσον- 
ται. ΛΑ βαῚ 



ὁδ8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ῬΡΕΙΟΡΟΝΝΈΒΞΙΟΞ, Α.6. 498, ΟἸνΡ. 88.1. 
ἃ " Ν “ - ΕΣ 

τοζς ἣν εἴχετε μὴ βοηθεῖν τοῖς ἀφισταμένοις. ἣν δ᾽ ἐλευθε- 
{ζ ΄ 7 οἷ ’΄ ΄σ ᾿ ,ὔ 

ροῦντες φαίνησθε, τὸ κρατὸς τοῦ πολέμου βεβαιότερον 
σ ΄ » ’ 3 ὍΝ. ΄σ « 7 Ε] 

ς ἕξετε. ΧΙ. αἰσχυυθέντες οὖν τάς τε τῶν Ἑλλήνων ἐς 
ες “- 3 ΄ Ν ΄ Χ . ΄ 5 Ὄ 

πα ἡ ὑμᾶς ἐλπίδας καὶ Δία τον ᾿Ολυμπάο τευ ὃν 
Μ “ . “ ͵ Ν ΄ ᾿ς ΕῚ ᾿ » ἊΨ; 

ὅπιὲ βοὰ ἴπ ψιοϑο ρος (6 σῷ ἱερῷ ἰσὰ καὶ ἱκέται ἐσμέν, ἐπαμύυνατεϑ5 
Β6Π08 6 δα αγθββ γΟῚ, ν ξ " Ξ 5 ᾿ 4 

αἷὰ τι ἴπ οὰιγ μοὺς οἱ “ Μουτιληναίοις ξύμμαχοι γενόμενοι, καὶ μὴ 
προορᾷ. ΤῊΘ ἰδ 'ἰβ ΟἾΓΒ, 

ς πρόησθε ἡμᾶς ἴδιον μὲν τὸν κίνδυνον τῶν ρόησθε ἡμ μ Ῥὰΐ {Π6 ῬΘΠΘἢ 5. οὗ ΟἿἿΓ 
᾿ Ε ΄ ΄ Χ Ν ν 

ἀοίνογαμοθ ΜῈ νὸ ( σωμάτων παραβαλλομένους, κοινὴν δὲ τὴν 
ΘΟΠΊΠΊΟΙ ἴο 8}} ἄτϑϑοθ, 

ἔ τ» Φ ἊΝ ) ΄ Χ ὃ 7 Πα 5111] ΠΊΟΤΘ ΘΟΠΊΠΊΟΠ εκ του κατορθῶσαι ὠφελιαν απασι ῶσον- 

186 ΘΥἹ] οὗὨἨἁ ΟἿΓ [Δ ]ΠπΓο, ς ς ΕΝ ἈΝ Ν ’ ΕΣ Χ 

ἐχας, ἔτι δὲ κοιμνμοτέραν τὴν βλάβην, εἰ μὴ το 
’, ΄ ΄σ 3, 

ἐ πεισθέντων ὑμῶν σῴφαλησόμεθα. γίγνεσθε δὲ ἄνδρες 
{ ΄ « ΄ “ “ ᾿ » ΄ ν Ν . , 

οἵουσπερ ὑμᾶς οἵ τε “Ἕλληνες ἀξιοῦσι καὶ τὸ ἡμέτερον 

“ς δέος βούλεται." 
΄ οὐ “ “ 5 « Ά 

2 ΧΥ.. Τοιαῦτα μὲν οἱ Μυτιληναῖοι εἶπον. οἱ δὲ Λακεδαι- 
, Ά « ΄ » Χ ᾿, “ ᾽, Ν 

μόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπειδὴ ἤκουσαν, προσδεξάμενοι τοὺς τ 
3 , ΄ Ν , » 7 

Ὑμι6 Ῥεϊοροπποεῖαπα Ἀργοὺς ξυμμάχους τε τοὺς Λεσβίους ἐποιη- 
δατηϊ {[πΠ6 ΜΟΥ ΠΘΠΕΡΆ Π3 Ν Χ » " ᾿ Ν διρεὺ Χ ΄ 

το (μοῖρ οοπίοάοταον, ΟὝΨΤΟ, Καὶ τὴν ἐς τὴν Αττικὴν ἐσβολὴν; τοῖς 
ἈΠΑ͂ ΡῬΓΌΡαΓΘ ἴο δἰἷά γ ΄σ Ν » Μ 

{ποῖ ὈΣ ἃ ΠΟῪ ᾿Πν 5108 ΤΕ ξυμμάχοις ΠΟ ΤΟΙΝ τὸ νι ΤΡΧΗΣ ἔφραζον . ΄ κ χ . ΄ ΄ὕ ε 
οΓ Αὐμῖοι. ἰέναι ἐς τὸν ἰσθμὸν τοῖς δύο μέρεσιν ὡς ποιη- 

΄ Ν » ΄ς “ » ΄ Ἂ, Ὁ Ν , 

σόομενοι, και αυτοι πρῶτοι ἀφίκοντο, και ολκους παρεσκεύαζον 2ς 

Ι. ἔχετε Β5α.Κ.1,..Ο. 3. τῶν Ἑλλήνων οτη. 6. 5- ἴσοι ἃ. ἀμύνατε ο. 
ἡ. προῆσθαινν. 8. περιβαλλομένους 6. 9. ὠφελίαν] οπι. Ρ. δώσοντας 
ΑΙΒΙΟΒΙΒΗ ΓΚΟΩΜΟΝΟΡΟΝΡ.ς.6.Ε.ρ.}.1. Ῥορρο. ο6}}. ΒΕκκ. να]ρο διδόντας. 
11. ἀσφαλησόμεθα ΙΚ. δὲ] οὖν ΝΙΝ, 12. περ] περὶ 8. 18. παροῦσι] ΟΠ]. 
6.1,.0.Ρ. 9. ἐρ] οπι. ρΡ.. ποιήσομενοι τὴν ἐσβολὴν. καὶ ἔ. 20. παρεσκευά- 
ζοντο 1,..0.Ὀ. 

5. ἴσα καὶ ἱκέται] “Τὐκθ 5 Βαρ- ΘΠΔ]]ρῸη (ἀγα ΠῚ ΠΑ Ἰσοτιη, θεὸν ἀπὸ 
“ Β]]Δηΐ8 ; ννῈ Πα 5 ρΡ] 18 ἃΓ ἈΠ1Κ6.᾿ μηχανῆς, ἱπάποῖῦ Ῥοτίαβ. Ψ]α. ΠΙοάοτ. 
'ΤῺ]Β 185 1Π6 Θχρ]απδίίοη οἵ {Π6 [αὐ] εχ- 1τ1ὃ. 6. ΥΑΒΒ. Χρθορθοη, 11. 3,11. 
ῬΓΘΒΒΙΟΠΒ, “ ΦΡ6] 116 ἃς, 5118] ἃς, ἄο. Ογ ΤΡ. Ρ. 583: βοῃ. παραβαλλόμενοι δὲ 

ὃ. παραβαλλομένους) Ποπιογ. Αἰεὶ οὐκ ἴσα εἰς τὸν κίνδυνον ἴσμεν. 110] [ἈΠ] ἢ 
ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. νοῦ. 110. ἔμεν μαθθθαΐ, ὑγοθαηΐθ (ὐδιηο- 
Ααιβῆαθ5, π. μέσην τοῖς τοῦ πολέμου ταῖϊο. ΠΚΕΚ. 
κινδύνοις τὴν πόλιν. 4Φ056ρῃ. 1Π1. 7, 7. 17. καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐσβολὴν] 
Β. 4“υἀ. πιστεύων τῷ Θεῷ τὴν σωτηρίαν "15 ΔΟΟιιΒΑΓν 6 σα86. ἀθρθηβ οἢ ἴΠ6 
παραβάλλεται : δα Ἰυ 15. ΟἸΒοΟΥ ΓΘ. Δ 10, ΡΆΓΟΟΙρ]6 ὡς ποιησόμενοι, ΔἸΓΠοῸρ]ι Ι 
1). Ηαϊῖς. Απὶ. ΧΙ. 21. παραβάλλεσθαι ἰγεϊϊονο {πᾶν 10 νοι] Πᾶνα βίοοα Ἰιδὺ ἃ8 
πράγμασι καλοῖς χαλεπόν. διε πος Ἰοοο ἰζ ἄο68. ποιν, μαὰ “Πα ον ἀϊ 465. τυ ἤθη ἢ 
Βα θα αϊοπ πη εἰς, ν6] κατά. Ἐχιιβίτα οδπηθ ἴὸ ἼΗΙ Θη οἵ {πΠ6 βθηΐθηςθ οοη- 
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ΑΤΤΙΟΑ ΑΝῸ ΡΕΖΟΡΟΝΝΈΕΘΒΙΒ. 

“ “ » ὭΣ. ΄σ « «ς ΄ 5 “ ’ 9 

τῶν νεῶν ἐν τῷ ἰσθμῷ, ὡς ὑπεροίσοντες ἐκ τῆς Κορίνθου ἐς 
Ν Ν ’, Ἂ Ν νΝ σ΄ “ 

τὴν πρὸς ᾿Αθήνας θάλασσαν καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ ἅμα 
5 ΄ ἢ; ΄ ᾿ ΄, “- ᾿, Ξ . ΘΔ 

ἐπιόντες. καὶ οἱ μὲν προθύμως ταῦτα ἔπρασσον οἱ δὲ ἀλλοι 3 

ξύμμαχοι βραδέως τε ξυνελέγοντο καὶ ἐν καρποῦ ξυγκομιδῇῃ 
τ Ἂ 5 ,ὔ ΄ ΄ 

5ῆσαν και αρρωστιᾳᾷ του στρατεύειν. 

Ι1οΟ 

ΧΥῚΙ. Αἰσθόμενοι δὲ αὐτοὺς οἱ ᾿Αθηναῖοι διὰ κατάγνωσιν 
“ ᾽ὔ ΄σ ΄ 

ἀσθενείας σφῶν παρασκευαζομένους, δηλῶσαι βουλόμενοι 

ΑἸΤΤΙΟΑ ἂν ΡΕΙΟ- 

ῬΟΝΝΈΞΤΙΙΒ. 

Α 5υάάθηῃ πᾶ νυἱβοῦ- 

1ῃ8 

ΠΑΥΆ8] ἴοτοθ οὗ ΑἸ Π6Π5 

Ῥγσθδκβ οὔ ἐπ ργοθοϊορα 

ἱπναβίουθ οἵ Αἰίοδ; 

δου ὙΠΟ τη Ῥεὶο- 

οἵδ αἴβρίαν οἵ 

2. ἀθηναίους Ὁ. 
ξυνκομιδῆ σ. κομιδῇ 6. 

Ὅτι ὉΓ Οὐ " τεῖ ὁτη: Καὶ Ὁ. 
μνων 6. 

οἸαἀοα τ ΊὉἢ ἃ ραγίϊοῖρ]6 {πᾶῦ νου] πού 
βονεγῃ ἴ. Ηδ ραϊ 1Ὁ αὖ [π6 ὈερΊ ΠΠΊΠΡ' 
οἵ {ῃ6 βεηΐθποθ, Ὀθοδῖιβθ τ᾿ νὰβ [Π6 
ΤΊ ΠΟΙ͂ΡΑΙ 5 ]θοῦ τ ΒΙΟἢ ἰ8. τνὰβ σο]ηρ' 
Ὁ ΒΡΘΔΚ οἵὗὈ, ἀπα {Π|6 βεηίθποθ 85 [Π6 
Οα πο κ ἴο 6η4 στγδγητηδίιοα!]ν ; Ὀαΐ 
ΓΗ πογ 465 ἀοθ8 ποῖ δἰτναγβ, ἤθη Π6 
ΟΙΏ6Β ἴο ἴπΠ6 6πα οὗ οὁη6, Γεοο]]θοὶ ΠΟ 
6 Βαᾶ Ῥεριη ἴΐ, ΠΟΥ ἴῃ Ὀορὶπηὶπρ ἰζ 
068 Πα σοπβιογ πον Π6 5Π4]} δπα [{. 
5. ἀρρωστίᾳ] Ἰβοογαΐῖε5Β. Ῥαπαίῃθη. Τὴν 

δὲ φύσιν εἰδὼς πρὸς μὲν τὰς πράξεις 
ΑΡΡΩΣΤΟΤΕΡΑΝ, καὶ μαλακωτέραν οὖ- 
σαν τοῦ δέοντος. (Δ]οββϑ. νοτίπηΐ ὠρτί- 
πιοπΐιηι, Ἰδηρυϊζαΐθη. ΤῊ. ΜαρΊβιου : 
οὐ μόνον ἡ νόσος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἁπλῶς 
ἀδυναμία ἐπειδὴ καὶ ὁ νοσῶν ἀδυνάτως 
ἔχει χρῆσθαι ἑαυτοῦ. ἀτονίαν τῆς ψυχῆς 
νοσαῦ (τυ βρριβ. ἽὙΠοπιαβ Ἰερ]ῖ, ἐν 
ΚΑΡΠΩΝ ξυγκομιδῇ ὅδε. Βυϊάὰθβ ἴῃ 
συγκομιδή᾽ συγκομ. καρποῦ. ΔΝ ΑΒ85. 
δυϊάαβ ἢ. ν. ἀρρωστία τοῦ στρατεύειν, 
ἀντὶ τοῦ ἀπροθυμία. Θουκυδ. ΠυΚΕΝ. 

6. διὰ κατάγνωσιν ἀσθενείας σφῶν] 
Τΐογα!]ν, “ ἔγοτη Ἰτρ ΓΙ] ηρ᾽ ὑνθα Κη 6 88 0 
““ {Π6 πη. Οοτραγο 111]. ὃ, 3. καταφρο- 
νήσαντες τῶν Αθηναίων ἀδυναμίαν, “ (οη- 
κε ρρΡ ΠΟΙΙΒΙΥ ΔΒΟσΙ ᾽ηρσ 0 ἴπ6 Αἰπο- 
“ς ΠἸΔΠ5 ἃ νναηΐ οἵ ρονεγ." [Ι͂ἢ Ροίἢ 
{Π6886 σαβθβ ἴπΠ6 δῦβθησθα οἵ {πὸ γί]. ]8 

8. τοιαῦτα ΝΥ. 
ὃ. ἔγνωσαν 6. 

Θ.ἃ.υ. τῶι ἐπὶ λέσβῳ Ε. ἐπὶ λέσβων Υ. 
πλεῖν Οὐ. Ργτη. τηδ Πα. 

σ“ » 5 “ » ΄, » Ε] ΨΟΝ ἡ ΄ 5 Χ 

ὅτι οὐκ ὀρθῶς ἐγνώκασιν αλλ᾽ οἷοί τε εἰσι μὴ 
΄ Ν ,. ἂς ,ὔ Ν Ν  Ἶ ΕῚ ἣν 

κινοῦντες τὸ ἐπὶ Λέσβῳ ναυτικὸν καὶ Τὸ ἀπὸ 
΄ » Ν ε ΄ ἜΡΡΕΙ 5 ΄ 

Πελοποννήσου ἐπιὸν ῥᾳδίως ἀμύνεσθαι, ἐπλὴη- 
έ 

΄ ε Ά ΄, Χ 

ρωσαν ναῦς ἑκατὸν ἐσβάντες αὐτοὶ τε πλὴν 
΄ ’ Ἂς ΄ . ’ὔ 

ἱππέων καὶ πεντακοσιομεδίμνων καὶ οἱ μέτοι- 
-«-»»»““-ὦὋὌ 

4. ἐγ καρποῦ Κ. καρπῶν Υ. 
9. ἐπὶ τῇ λέσβῳ Ο. ἐπὶ λέσβον 

το. ἀμύνασθαι Κ΄. 11. αὐτοί τε 
12. πεντακοσίων μεδί- 

ΒῆΠθνβ {παὶ {πΠ6 σοηβίγιοιοη 185. ποῖ 
““ {ΠΕΣ τνθαίςμθ88, {πΠ6 ΠΘΙρ] ΒΒ πθ85. οὗ 
“1ῃ6. ΑἸΠοηΐδη8,᾽" Ῥαΐ {πΠαῷ σφῶν ἀπ 
τῶν ᾿Αθηναίων 816 σΟΌΨΘΓΠΘα ΤΟΒΡΘΟΌΨΘΙΥ 
ὈΥ κατάγνωσιν ἃπα καταφρονήσαντες. ἃ8 
{π6 ο᾿]θεῖβ οἵ [π6 ᾿πηραζαύίοη. Κατα- 
γνῶναί τινος Ὀεὶπρ' ΠΠΓΘΓΔ]]Υ “0 {Β]ηΚ 
““ αὐ ἃ ῬΕΓΒΟΙ,᾽ ΟΥ̓́, ἃ5 γγὙῈ 880, “10 ΤΠ] Κ 
“0 ἃ ρεύβοη." ὅὃ0. Χεπορῇ. Ογγορθα. 
ὙΙ. τ, Ω6. αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτοῦ κατέγνων 
μὴ ἂν καρτερῆσαι, “1 {Πῖπκ οἵ τηγϑε]ξ, 
““ τῃαΐ 1 58οι14 ποῦ σοπίτοὶ τηγβ86 1, ἄ. 
Αἀα Τπας. ΠΠ1. 45.1. [Ὁ 15 ἴτιθ {Πα 
ΘΘΠΟΓΆΠΥ ἰδ ΘΧΡΓΘββ65. {πη κιηρ πηΐα- 
ψΟΌΓΘΌΪΥ, ἃ5. 18 Π6. σᾶβα ἢ καταφρο- 
νεῖν, Ὀὰΐ ΠΟ ΉΘΓΘ ἴῃ ΠΟΥ 1468 Πᾶ5 1ΐ 
[Π6 τηϑαπίηρ᾽ οὗ ““6βριβιηρ :᾿ δηά Ιἴ 15 
ποῦ ἃ σογγθοῖ {γαη βίο ἴ0 ΤΟ ΠΟΥ [ἢ 6 
τνογᾶβ, “ΤὨγουρἢ οοπίοπηρί οἵ {Π6ῚΓ 
“εν ΚΠ 6585." ΟὈπΠΊρατθ ἴΠ86 ποίθ Οἢ 
1 2Ὲ- 

12. ἱππέων καὶ πεντακ.] Λ1α6 Ρ]αΐάτΟΠΙ 
ΞΟΙΌΠοῖη. Βροπίατη 46 δρ. ΑἸΠοπίθηκ. 
Μδαγϑ Αἴας. [μθεΐ. ]. 5. 6. Ζό. ΕἾπ5- 
ἅδη ϑοϊοποιη, οᾶρ. 14. Βαΐρουβι ἃν. 
Τ,βοῖ. Ρ. 516. εὐ Μδυβῆδμηὶ ΟΠ τοηϊο. ρΡ. 
6οΩ. Ηυνβ. δια. Ῥο]]ασοα, “βοἢ. 
Αρατῃ. 1620. Α55. ὙΠθθ6 μογθ [Π6 
τνοὸ ΠΙρηοδῦ οαββθβ ἴῃ {ΠῸ αν βίοη οὗ 
1Π6 Αἰμεπίαπ Ρθορὶθ δοςογαϊηρ ἴο {Π6 



900 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΤΙΟΑ ΑΝῸ ΡΕΠΟΡΟΝΝΈΕΈΞΟΒ. ΑΔ. Ὁ. 438. προ 88.1. 

ῬΟΠΙΠ οβίδ 8 ῬΓΘΡΆΓΘ ἃ Π ΚΟι, καὶ παρὰ τὸν ἰσθμὸν ἀναγαγόντες ἐπί- 

δχρραϊοη ἐο βθηα ἴο 

1,.65008. 
΄ - -“ » “ 

2ποννῆσου ἢ δοκοῖ αὐτοῖς. 

δειξίν τε ἐποιοῦντο καὶ ἀποβάσεις τῆς Πελο- 
΄ 

οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ὁρῶντες 
Χ Ν ΄ ΄σ « ,ὔ 

πολὺν τὸν παράλογον τά τε ὑπὸ τῶν Λεσβίων ῥηθεντα 
«ες ΄ ᾽ ᾽ “-“ Ἂς 2 ΄ « » “-“ Ν 

ἡγοῦντο οὐκ ἀληθῆ, καὶ ἄπορα νομίζοντες ὡς αὑτοῖς καὶ 5 
΄ 7 “ 5» ΄σ Ν 3 ΄ Ν . Ν 

οι ξύμμαχοι ἅμα οὐ παρῆσαν καὶ ἡγγέλλοντο καὶ αἱ περὶ 
ο ΄ὔ Ψ) ΄“ ΄ ᾽ ,ὔ Ν 

τὴν [Πελοπόννησον τριάκοντα νῆες τῶν ᾿Αθηναίων τὴν 
, ΕΥ - 3. 55). ΕΝ “ 

ϑπεριοικίδα αὐτῶν πορθοῦσαι, ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. ὕστερον 
Ἅ Ν ΄ [χὰ ’ὔ » Χ , 

δὲ ναυτικὸν παρεσκεύαζον ὃ τι πέμψουσιν ἐς τὴν Λέσβον, 
Ν Ν ᾿ ΕῚ ’ὔ ᾽ ἀφ ΄σ ΄-΄ "ἃ 

καὶ κατὰ πόλεις ἐπήγγελλον τεσσαράκοντα νεῶν πλῆθος 
’ὔ 7 Δ “ 5" ͵ὔ 

καὶ ναύαρχον προσεταξαν ᾿Αλκίδαν, ὃς ἔμελλεν ἐπιπλεὺ- 
3 ΄ Ἂ Ν ΩΣ - “- ε μὲ Ν 

4σεσθαι. ἀνεχώρησαν δὲ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ταῖς ἑκατὸν ναυσὶν, 
δ μὴ Ν Ν ΄ 

ἐπειδὴ καὶ ἐκείνους εἶδον. ΧΥΠΙ. καὶ κατὰ τὸν χρόνον 

Ἀ ε .Ὶ 

Ι. καὶ οἱ παρὰ ς.ἃ 6. 
ψα]ρῸ ΘΏ1ΠῚ περί. 
ΗἸ ΡΥ 4. κατάλογον ΟΕ. 
5. νομίσαντες καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ Κα. 
σι ΘῈ: 9. ὅ τι] ὅπως ἴ,..0.Ρ. 
σασθαι. 12. καὶ δηΐθ ἐκείνους ΟΠ. 

αιποιιηΐ οἵ {Π6]Γ ῬΙΟΡΟΥΥ, ΡΠ] Ο ἢ τνὰβ 
᾿πίσοαποθα Ὀγ ϑΟ]Οη ἴο βιιρογβθᾶθ [Π6 
ΟΙάΘΥ αἰἸν βου Δοσογαϊηρ ἴο ὈΙγί ἀπὰ 
οοσπραῦοη. 6. Ρϑηϊδοοβιο- τη ἸΠ]ηὶ 
ὙΡΘΓΘ Π056 ΟἸΠ]ΖΘ 5 γνΏΟΒα ἰαη Ὀτοιρῃΐ 
{Ποῖ ἴῃ Ὑθαυ]ν ἴο ἴῃ διποιηΐ οἵ ἤνε 
Παπαγοθα τηθα]ηηὶ 1Π ΘΟΤΏ, ΜΨ1Π6, ΟΥ ΟἹ]. 
ἽΠ6 βϑοοῃα οἷαββ, οι] θὰ ἱππεῖς, ΟΥ 
Ὠογβθηθη, Ὀθοαιιβ8 [ΠΥ πυροῦ Ὀοιιης ἴο 
ΒΘΙΨΘ ἢ ΑΓ ΟΠ ΠΟΥΒΟΌΔΟΚ, ννογα ἴῃ οΞ6 
ῃοβ6 ἰαπὰ Ὀτγουρσῃΐξ ἴῃ Ὑθαυ]ν (ΠΓΘ6 
Βιιπατοα τηϑαϊτηηὶϊ. 'ΓΠ6 {Ὠϊγα οἴα55, ΟΥ 
Ζειιριίεθ, 850. Θ4}164 Ὀδθοαῖιβθ [ΠΘῪ Μγ6ΓῸ 
ΒΆΡΡΟΒΘ πιη8}}}6 ἴο τηδὶπίαϊη ἃ ννᾶγ- 
Βοῦβθ, θα 4016 το Κϑθρ ἃ γοΚθ οἵ τηι]68 
ΟΥ ΟΧΘη [0 Ρ]οιρῃ {Π6 1 Ἰαη, ὑγ6ΓΘ 
[Π0580 ψῆοβο ἰαηαὰ Ὀγοῦσῃς, ἴῃ ἵνο 
Βαπάτοα τηθήϊτηηὶ. Α1] νη τότ νου 
1655 ἴῃδπ {Ππ|5 ὑνοῦθ ο]]Ἱοὰ “Π Ποῖθβ, δηα 
[ουττηθα {Π6 Του ο1]α55. “6 τηθα Ἰ ΠῚ 18 
8 ὨΘΑΙΥ ἃ Ὀι5}61] ἀη ἃ ἢδ]Γ, ΟΥ 51Χ 
Ἠοπιαη τη0 6}; 80 {πα ἤνο παηάατοα 
τη ἸπΠ 1 ΓΘ 6118] [0 ἀθοιΐ ηἸποῖν - [ΟΣ 
ΕΉΡΊΒη αυάτίοσβ. [Ὁ τήὰν ἢ6 δὐάρὴ 
[Παΐ 1Π6 ῥυγὶοθ οἵ Θογὴ αὖ 115 {ἰπη6 αἵ 
ΑἸΠΘἢ5 ννὰβ ἀθοιυΐ ὕνὸ ἀγασπιε ἴον 1Π6 

παρὰ εἴϊατη Α.ΒΟΟΒΕΟ ΙΗ ΚΟΙΩΝ .Ῥ. Ω. Υ ς.ἃ.6.ἢν. 
παρὰ Ἠδεοϊκ. Ρορρο. (ἀἼο6}1]. ΒΕΚΚ. δ 1 τἰ ΓΕΙΣ δοκεῖ 

1. τὴν Ῥοβῖ ᾽Αθ. οἵη. 
1ο. ἐπήγγελον Ἐ. 11. ἐπιπλεύ- 

τηθαπηπι8: [Π6 αιΔ]1Πσαίϊοθ {ῃ6η ἰπ 
ΤΠΟΠΘΥ͂ ἔῸΓ ἴΠ6 ὨΙσ ἢ δ ο1855 ἴῃ {Π6 βίαϊβ 
νγᾶ5 ΤΟΟΟ ἀγδΟἤτηδ, ΟἿ᾽ ἔθη ΠΊΪΠ:Ρ ἃ γ68Γ. 
9.686 ἔατίπον Βοθοκη᾽ 5 ῬαΡΙὶς Εοποιην 
οἵ Αὐἤδθη8, νοὶ]. 11. ἢ... 29. (νοῖ. 11. Ῥ. 
250. ὅς. Επρ. ΤΥΔΏ51.) (Ἕ(Ὁ]. [μρᾶΚρ, 
Τορορτ. οἵ ἈἸΠρηΕ, ». 415. ΔΝ: 
Αγιβίοι. Ῥοϊῖς. 11. τ2, 6. Ρο]αχ, ΥΠΠ]. 
δ. 120. 180. Ρ] αἴΑγ ἢ. ἴῃ ϑο]οη. 18. 

5. ἄπορα νομίζοντες) ΕῸΤΥ {Π18 Ρ]ΌΓΑ] 
Δα]θοῦνο 566 0Π0 ποίθϑβ οῃ {Π. οϑ, τ. Ἰ. 71 

ΤΩΣ ἐπειδὴ καὶ ἐκείνους εἶδον] 1. 6. ἐκεί- 
νους ἀναχωρήσαντας εἶδον. (ὐΟΙηρΡᾶΓΘ ΝΙΣ 
88, 5. τοὺς μὲν προσηνάγκαζον τοὺς δὲ καὶ 
--ο-ἀπεκωλύοντο, 1. 6. προσαναγκάζειν ἀπε- 
κωλύοντο. Ααὰ ΥΊΙ. 102,2. ΝῚ]. πύ, 2. 

καὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον κ. τ. λ.} 
Βείοντθ 1 ργοσθθα ἴοὸ ποίΐϊοθ [Π6 πηαῖου 
οἵ {}15. τϑιπαγ κα ]6. ράββαρο, 1Ὁ ν 1 6 
Ὀθβὲ τὸ θχρ]αίη, 1 ῬΟΒΒΙθ]6, βοπηθ οἵ 118 
στανητηδίϊοαὶ (ΠΟ 165, Ἔν τοῖς πλεῖ- 
σται δὴ νῆες ἰΒ Θαιι]να]οηΐ ἴο {π6 Πρ] 5} 
ΘΧΡΓΘΕΒΙΟῚ. κ΄ Οη6. οὗ 1ῃη6 Ἰαγροβί πᾶνὰ] 
“ς ἔργορα," Παΐ ἐν τοῖς πλεῖσται 15. ποῖ 
Θααίναϊθηΐ ἴο πλεῖσται, ἀπ τηιιο}} ΠΊΟΓΘ, 
{πὰῦ 10 ᾿κ ποῖ ἃ 511}} ΒΙΓΟΠΡ ΘΙ ΘΧΡΓΘΕΒΊΟΠ, 

τοῦ λεσβίου ὰ. λεσβίων, Ὀτηῖξ50 ἀτίϊσα]ο, σ΄. ἢ... 
6. ἅμα οτὰι. ἃ. 



συστὰν νἀ ον οοὁἔἔἕροοουο 

ἘΥΓΓΡΆΦΗΣ ΤΊ ΤΠ: 17. 861 
ῬΕΙΟΡΟΝΝΈΒΞΌΒ. Α. 6. 458. ΟἸν ΩΡ. 88. 1. , 

- - - “- “ἃ ΄ “ ὕ ᾽ τ «κι ΄ 

υΤΠαογαἸ δος τσ τοποῖπά- ΤΟΙΤῸΨν ὧν αἱ νῆες ἔπλεον ἐν τοῖς πλεῖσται δὴ 
οα ὃν {π6 ρτϑδὺ πιιπὶ- 

“ “ ΕῚ ΄σ Ν ’΄ - Ἷ ᾿ 

νοῦ οἵ εμῖρε οπιριογοὰ Ψῆες μ᾽ αὐτοῖς ἐνεργοὶ καλλει ἐγένοντο, παρατ-ὴ΄ 

1. ἐν τοῖς] αὐτοῖς Ὁ. ἐν αὐτοῖς Κ.6. 
απδίξπογ Εἰς ΘΓΆΓ ΠῚ. 2. ἐγίγνοντο. 6. 

ΟΥ, ἰῃ Μαί᾽5 Ἰαηστιασθ, “ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ 
“ς ρῆταβθ ΠΟ βογνθα ἴ0 βίο Π6 ἢ 
““ [6 Βιιρεγ]αίνα,"᾿ 15 [0 πη8 ΟἸΘΆῚ ἔτοτη 
{Π18. 5 Πρ]6. ρᾶββαρθ, ἃπα οοπῆγπηθα ὈΥΓ 
ΤΠΔΩΥ Οἴμεῖβ. [1 ἐν τοῖς πλεῖσται Ὀ6 
Ἔν ῃ πποσα {πᾶπ [Π6 ΟΥΟΙΠΑΤΥ Βρογ]αῦϊν 8 
ἄερστοο, τὴ μαΐ 5Π8}} τα βᾶγ ἴο ἔτι πλείους 
ΓΟ]]ονν Πρ ἱπηπηθα]αΐθ]ν αἴθ 10 ὃ ΓΓ 566 ΠῚ5 
ἴο τη6 {παΐ ἐν τοῖς Δη 464 ἴο [Π8 Ξρεῖ- 
Ἰαΐίνε ψαλ!ῆθ5 ᾿πβίθαα οἵ 5 θηρ ΠΟ Π]Πρ; 
15. ῬΤΟΡΕΙ ἔογοθ ; {παΐ ἐν τοῖς πρῶτον 
Εἰ σῃ ῆθ5 “ ῸΠ6 οὗ {1 ἤγϑι," Δα ἐν τοῖς 
πρῶτοι, ἐν τοῖς πλεῖστοι ΒΙΡΉΠΥ ““ ΒΟΠῚΘ 
“ΟΕ {π6 ἢγϑί, βοιὴηθ οἵ {Π6 τηοβύ πὰ- 
ἐς χῃογοιβ." Απα [Π6 δα]θοῦνθ δἰνναν8 
ἀρτθαβ ἢ [Π6 βαθβίαπίινθ ἴο νΒΊΘῊ ἰδ 
15 Δρρ θα, δπὰ 15 ποῖ μαΐ ἴῃ [Π6 β581η6 
απο νι [86 ἀτίο]α τοῖς, θδοαπβα [ῃ8 
τ Π016 ΡΏγαβα ἐν τοῖς πλεῖστοι ΟΆ1η6 ἴο 
θ6 εοπβιἀθσθά Ῥαῦ 85. οὔθ ψοσᾷ, [Π8 
στατητηδίϊοαὶ σΟηβίσποῖοη. οἵ ἐν τοῖς 
θεῖηρ 5. σοτηρ] βίο] Ἰοβῦ ἃ {Παΐ οὗ {Π6 
νου ἐστὶν ἴῃ [Π6 ΘΧΡΓΘΕΒΙΟΠΒ ἔστιν οἵ, 
ἔστιν οὗς, ἔστιν ἃς, ΟΥ οὗ {π6 Ρτοποιη 
ὅ τι ἴπ {Π6 ΘΧρΡΥ͂θββΊο 8 ὅ τι πλεῖστοι, 
ὅ τι πλεῖσται, ὃ τι πλείστους. ῬΕΓΠΔΡΒ5 
τπ86 ΟΥ̓ΡῚΠΆ] ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη ννὰ8 ἐν τοῖς 
πλείστοις, ἀπ τη θη {Π6 σοιηθ1πᾶ- 
[00 οἵ νογὰβ Ὀθοαη8 ἸΏ ἃ ΤΠΔΠΠΘΓ 
ἸΠΒΘΡΆΓΑΌ]Β ἔτοιη ἰϑᾶρθ, {πθὺ 616 
ττθαϊθα ἃ5. 9Π6 5 ῃρ]8 ννογὰ, ἀπα ἴογσιηθα 
ἃ ἀδο]η8}016 δα]θοῦνο, ΒΟ ΠΚ6 δὴν 
Οἴου ΤοοκΚ ἴΠ6 ροηῆθυ, παπιῦοΓ, ἀπὰ 
οαβθ οὗ 15 βαθβίδηϊθινθ. Οἡ [Π6 βᾶπὴ8 
ῬΤΙΠΟΙΡΙΘ 1Ὁ 18 ἃ ΨΘΓΥ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΨὩ]ΟΆΓΙΒΠῚ 
ἴῃ ΕΟ] 5ἢ ἰο 58, ““ΠΟΌΟΟΥ ε6]56᾽ 5, ΠῸ 
«016 6156 ᾽8,᾿ ἄχ. Ἰηβίοδα οἵ ““ ποῦοαγ 8 
“ς 6]56, Π0 ΟΠΘ᾽ 8 6]56,᾽ Ὀδοδαβθ τνα 1η- 
ΒΘΠΒΙΌΪν ΘΟΠΒΙΟΘΓ {Π6 ὕνψνο ψογὰβ ἃ8᾽ 
ΟΠ6, ἃπ4ᾷ υ86 ἔπθὴ δοοοταϊησ)υ. Α 
ΒΘΟΟΠΑ͂ σγατηπηδίϊοα] ΑἸ ΠΠ ΟΕ] ν 15 1π [Π6 
ἀαἴνα οαβθ κάλλει. (ἀΌ]]ὸῦ σοηπθοίβ 1Ὁ 
ν ἅμα, ἐνεργοὶ ἅμα κάλλει, οΟΥΠΕΥΒ 
τὰ Κα ᾿ὰ ψΊ ἢ ἐνεργοὶ, ““ [ὉΠ] Κ οἤποϊοπῦ οὴ 
“ε αρσουηΐ οὗ {Π610 ροοῦ οοπηπ θη. 
ΤῊ 18. ποῦ βαϊβίαοίουυ, θὰ0 1 ἦο ποῖ 
566 ον {πΠ6 Ῥγεβθηΐ ἰθχί οἂῃ Ὀδ οχ- 
Ῥ]αϊπθα Ὀείζου. Ππθ νΠ0]6 βθηΐθηοθ 
16 η Μ}} βἰσηϊῖν, “ Αὐ (Π15 ρογιοή, νη 
“θ᾽ 5Π1Ρ08 881164, [Π6 ΑΙΠοπΙδη5. ἢδα 
“066 οὗ [8 Ἰαγροϑῦ Πᾶν] [ογοθ5 νὩΙΟῊ 
ΚΕ ΤΠΘΥ ΘνῸΓ Πδα αἵ ὁΠ68 {1π|6 οὗ 5Π105 ἴῃ 

ἐν αὐταῖς ε. ἘΞ ροβὲ τοῖς Ἰδοιπαπὶ Ππαῦοὶ 

“ἃ βἰαία οἵ οβδοίνθπθββ ἔγοπῃ {Π61Γ 
““ σοοά Ἄσοπαϊθοη." 1 Πᾶν Θπάθανοιγθα 
ἴο Ξπὸνν ἴῃ ἴΠ6 τηδυρὶπ ὑπαᾶῦῷ {Π6 ΟὈ]εοΐ 
οἵ 1Π6 ψνΒο]θ οΠμδρίοθγ 15 τηϑγοὶν ἴο Ὀτηρ 
ἴῃ ψ»ῃαὶ ὙΠαογαϊάθ5. Πα ἔογροίίθη ἴῸ 
τηθη 0η ἴῃ 185 ῬΓΟΡΟΙ ΗΪδοθ, ΠΕΠΊΘΙΥ, 
(Π6 στοαΐθδί Πᾶν] ἴοσοθ, ἀη6 [Π6 στϑαΐοβί 
ΜΓ Θχροπαϊζατο, νηΐ ΑἴΠπθηβ Πμαᾶ 
ΘΥΘΓ Ὀδθη 80]6 ἴο ΘΙΠΡΙΟΥ͂ Πα Ξαρροτγΐ ; 
πὲ 5. Π6 Π86 τηβητοηθα, 11. 31,3. {86 
Ἰατσοβὺ Ἰδπ ΔΥΓΩΥ͂ ν Π]Ο ἢ 806 Πδα ΘνΘΓ 
βοῃΐῦ οἷδ Οἡ ΟΠ6 β8εῖνῖοθ. πα [15 
οτηϊβϑίομ, τ ΒΙΟ ἢ ἃ τποάθυη υυτῖτογ νου] 
ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ Δ ΔΡΡΘΠΟΙΧ ΟΥ ἴῃ ἃ ποίθ, 18 
ΒΌΡΡΙΘα Ῥγ ΤΗσπον αἸ65 ἴῃ [πΠ6 θοαν οὗ 
Ἠϊ5 παυγαΐϊνθ, νυν ΠΟ ΟΥΠΕΥ σΟΠΠΘΟΙΊΟΠ 
{Ππ8π {Ππαΐ τ᾽ 116 βρεακὶηρ οἵ οπθ 9 ἐδ6 
ἰαγφοδέ ἴουοθβ βυϑὺ θιηρὶουθα Ὀν [Π6 
Αἰοπίαπβ, μ6 ἴακαβ [Π6 ορροτίπηϊν οὗ 
τηθητ]οπησ ὙΠδΐ τνὰ8 ΔὈΒΟ] ἴον ἔλα 
ἰαγσοδί. τὰ [Π6 τηδίτου οὔ [Π6 βίαϊθιηθηΐ, 
ΠΟτν νου, {Π6Γ6 ΒΘθΙη8 βου] Πρ' ἸΠοοη- 
οἰβίθης ἢ ναὶ Πα Ὀδθη βαια Ὀθίοτυο, 
11. 12. το. 24. 2. γΏθγα, ουΐ οἵ [ἤγθ μὰ η- 
ἀτϑά βῃϊρ8, νγθ ὑνεσβ [014 {παῦ οπϑ ἢπη- 
ἀτεά πεῦθ τορι] ]Υ ἸΔ1ἃ ΠΡ ἴπῃ ΤΈΒΟΓΥΘ 
ΘΥΘΓΥ ΥΘΆΓ, ΔΠΠ ΠΟΠΒΘΟΩΠΙΘΠΠΥ πού ΠΊΟΤΘ 
1Ππ8η ὑννοὸ παπαγθα σου] πᾶνε Ὀθθη θῖη- 
Ῥ]ον θα οἱ δοῖϊνα βοῦνίοθ. 7116 βοϊ πιο 
ῬτΟΌΔΌΙν 15, ἐΠαῦ 85 ἴποβο πυιπαγθα 58108 
γγογα ποῦ ἸΑἸ4 τιρ {Π] Ἰαΐθ ἴῃ [Π6 5:1] ΠΊΕΥ, 
αἰτοῦ [Π6 τείγραῦ οἵ ἴπ6 Ῥϑ]οροηπεβίδαῃ 
ἈΥΤΩΥ͂, ἃ ἰΔΥΡῸΓ [οτοθ δα δα ἤγβί Ὀβθῃ 
ΘΠΠΡΙΟΥ θα ἃ8 ἃ ἤοαδίπρ ἀδίθμοθ ΠΘΔΓ 
Βοῖηδ ; ἀπα {παῤ [Π18 Ὀεϊηρ οομβι θυ 
ἘΠΠΘΟΘΒΒΆΤΥ τνὰβ ΘΧΟΘΘαΙ Πρ τοαποθα, 
Δ Πα ἃ μΒυπατγθα 5ῃ1ρ5 νγδγθ {Ππι5 θπδὈ] θα 
ἴο Ὀ6 ΔΠΠΙΙΆΙΥ Κορῦ 1ἢ Τϑβοῦνθ ΟἹ 1ἢ 
ογαϊπαυν. “Παΐ ἃ Ὠππαγθα 5Π]Ρ8. γγῈΓΘ 
ποῦ αἴϊουνναυβ. θη] ουθ ἴο σαᾶτγα {Π6 
οοαβίβ οὗ Αἰοα ἀπα δ ]άτηῖβ, 15 ον θηΐ 
ἔγοτη 1Π6 δοοοιπί οὗ [Π6 αἰζεπηρί τπαθ 
οη Ριγθιβ ὈΥ πθιηιβ πα Βγαβι 88, 
11. 93. οἢ ψἘΙΟὮ Οσοαβίοη ἔπον πηρῖ 
ἢ πῸ ἔογοθ γον ἴο Ορροββθ ἴπεπη ; 
ΠΟΥ͂ ΔΓ6. 8ηγ ΑἰΠΟΠΙΔ ἢ 58105 ΒΡΟΚΘη οἵ 
ἃ5 δι Ρ]ον θα ̓ ῃ [6 βάτος σα], οχοθρῖ 
[ἢτϑο {Παΐ [ουτηθα ἃ βου οἵ Ὀ]οοκαάβ οὗ 
1η6 Βάτθοῖι οἵ Μίεσαγα. 

1. ἐν τοῖς] δΙ46 ΒρὶΖ. 46 δοσθηΐιβ 
Ἰπο]η. Ρ. 17. δα. ΔΥοΙ. ΒΕΚΚ. 
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. ΄ Ν 4 . ’ὔ “ 

ὉΣ {πο Αἰβοιΐατς δὲ σχλήσιαι δὲ καὶ ἐτι πλεϊφύίς ἀρχομένου τοῦ 
ΟἿΘ {ἰπ|6 οη {Π15 οὐ- : ; τ Ἶ Ἶ Ν ἐν 

2 ολδβίοῃ, ἴο πηθητῖοῃ {16 πολε ΜΟ ΤῊ ΖΕ α Αττικ Ψ και Εὐ οιαν ! 
δτοδΐθϑε ΠΤ ΘΓ Ψ ΠΪΟἢ κ᾿ : Ἀ Ζ:- ε Ν τ ΟΣ Ν κ Ἂς 

ἐμὸν πδᾶ ὀνογ με οὐ Καὶ Σαλαμῖνα ἑκατὸν εφύλασσον, καὶ περὶ 
ῖ Το ς ΄ “ ε Χ 5 κ ᾿ 

δόῖτος 86 πὸ πο’ Πελοπόννησον ἕτεραι ἑκατὸν ἦσαν, χωρὶς δὲ 
ὩΠΑ͂ 4150 ἴο βσῖνϑ 5016 

ε ͵ ἥἸΝ “ ΕΠ 7 

ποῖοι οὗ ἐπ ὀχρεῦδὸ αἱ περὶ [[οτίδαιαν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις χωρίοις, 5 
ὙΠΟ {ποῦ ΠᾶΥΥ 6η- Ξ τε “ » » δια, ΄, τοῖο ἁροα ) ὥστε αἱ πᾶσαι ἅμα ἐγίγνοντο ἐν ἑνὶ θέρει 

΄ Ν Α; Υ͂ ΄“ ΄ 

διακόσιαι καὶ πεντήκοντα. καὶ τὰ χρήματα τοῦτο μα- 

4λιστα ὑπανάλωσε μετὰ [Ποτιδαίας. τήν τε γὰρ Ποτίδαιαν 

δίδραχμοι ὁπλῖται ἐφρούρουν (αὑτῷ Ὁ Μαρ, ἢ καὶ ὑπηρέτῃ 

δραχμὴν, “ἐλάμβανε τῆς ἡμέρας) τρισχίλιοι μὲν οἱ πρῶ- το 

τοι, ὧν οὐκ ἐλάσσους προ ἑξακόσιοι δὲ καὶ 

χίλιοι μετὰ Φορμίωνος, οἱ προαπῆλθον᾽ νῆές τε αἱ πᾶσαι 

στὸν αὐτὸν μισθὸν ἔφερον. τὰ μὲν οὖν χρήματα οὕτως 

ὑπαναλώθη τὸ πρῶτον, καὶ νῆες τοσαῦται δὴ πλεῖσται 

ἐπληρώθησαν. 15 

ΧΥΠ͵Ι. Μυτιληναῖοι δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὃν οἱ 

Λακεδαιμόνιοι περὶ τὸν ἰσθμὸν ἦσαν ἐπὶ Μήθυμναν ὡς 
“ ᾿ τ, Ἄ, “-“ ᾽ 7 

1Ε5ΒΟΒ. προδιδομένην ἐστράτευσαν κατὰ γῆν αὐτοί τε 
ΤΠΟ Αἰμοπίαπ Βεβῖθρ- Ὄ Ὁ τ Δ ΛΈΓ ὁ Ν τι ’ τα ἴτοα νας Καὶ οἱ ἐπίκουροι. καὶ προσβαλοντες τῇ πόλει, 

τ 3 Χ Σ ᾽ ΄΄ - ΄ ΕΨο ] 

ἴο Κορ ὅπ Μγαῖὶο- ἐγειδὴὴ οὐ προὐχώρει ἣ προσεδέχοντο, ἀπῆλθον 2ς 
πρΆηΠ8. ὙΠ ΠΪΠ {ΠῸΓ 

δΠ ΄, χ ͵ Ἀγ ΤῚΣ ΄ὕ ιν 
ΜΆΠ5 ἘΚ Ἰαπιᾶ, ἃ βϑίγουφ ΕἼΤ Αντίσσης καὶ [Πὐρρὰας καὶ ᾿Ἐρέσου, καὶ 
ΤΟΙ ΠΙΟΤΟΘηθηὐ 15 5θηΐ, ΄ Ἀ » ΄ ΄ δ 

καταστησαμενοι τὰ εν ταις πολεσι ταυταις 

1. ἀρχομένου ἅμα τοῦ 6. 2. καὶ ἐς εὔβοιαν (.Κ. 2. καὶ περὶ---ἦσαν 
οἵη. Ρσ. ἃ. 6. ἐγίγνοντο ἅμα σα. ἐν] οἵαν αἸΡ᾿ ἡ. καὶ αηΐα πεντήκοντα 
οἴη. Ἐ. 8. ἐπανάλωσε 6. 12. τε ἁπᾶσαι Ἐ᾿ 14. ἐπαναλώθη γρ. 6. 
τό. οἵ οπχ. Ο.Ρ. 18. προδεδομένην Κα. 10. προβαλόντες 1,..0.". 
20. προχώρει Κὰ. Ἐς, προυχ. ΒεΕΚΚ. 21. Πύρρας Ῥορρο. (0611. ΒΕκΚκ. “δὶς 
““ οὐ Βίγαθ οη1, ον Δ 01 Δ} ΠἸ5απ6.᾿ Ησθ5. νὰυϊρο, Πύρας. ἐρέσου Ἐ. ἐρέσσου 
Α.Β. ΒεκΚκΚ. (ἀοε]}}]. ἐρεσσοῦ ρ.ἢ. ἐρεσοῦ 10} ἢ [ηῇγα 11. 25, 1. ἔρεσσον Ἀ. 
Β.1,.Ο. ἐρεσσὸν Θ.ρ σ. ΝΠ]. 223, 2, 4. ἔρεσσον Ἀ. ἐρεσσὸν Β. ἔρεσον Ο.1,0. 
6ιρ.Κ. οἵ πιοχ ἐρεσίων Ο.ΕῊ.Κ. Ἱ,0.: ἔκ. ὙΠ]. τοο, 3. ἐρεσσὸς 1,..0. ἔρεσ- 
σος Α. αἰ μά8}1ὸ ρΡοβί ἐρεσσόν. 

1ο. ὑπηρέτη μισθὸν δραχμὴν ὈἹ]ρίαη. αὐ “4πέϊδϑα Ῥἢαγοδηιι. Ἰαϊατη οἤτ5 ὁπᾶγ- 
Τ)ομηοβίῃ. αν. [μθρίϊη. Ὲ Κα. ταηῖ ἴδν. ΧΙ. 31. Ρ]η. Ν. 21. Υ Αβ88. 

21. ᾿Αντίσσης)] Νά. Ηδαγροοταῦ. Ατὶ- ᾿Ερέσου] Μὰ; ΝΊΠσοο, 2: ον δ ΠΟ; 
βίοῦ, ΡΟ]. 134. 2. [Ν΄. 3,12.} οἸ᾽πὴ ᾿πβι]ὰ. 2. Ἐρεσσοῦ καὶ Μηθίμνης ὑδηίαοὺ. 
Ον!. Μ. Ἀν, Εὐμοίίϑιις απιδίία γμογαμέ σθηυ8 290. 202. ΝΥ͂ΑΒ5. 
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Ὁποῦ {π6 ΟσΟΠΙΠΔΠᾶ 

οἵ ΡΑΘΗΕΒ : δπᾶ {ῃ6 

τον ΠΟΙΠΊΡΙ οἰοὶν 

ῬΙοοκααρα ὉΝ Ιᾶπᾶ ἃ5 

ὙὙ611 ἃ5 ὈΚ 568. 

, Ν , ΄ Ν γ,' 

βεβαιότερα καὶ τείχη κρατύναντες διὰ τάχους 
Ἶ ΕΞ »» " » ΄ ν“ τ - 
ἰϑ ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκουι ἐστράτευσαν δὲ καὶ οἱ 3 

΄ Γ᾽ ΄ 4. ὙΧῺΣ 3. τὰ ΡΒ 

Μηθυμναῖοι ἀναχωρησάντων αὐτῶν ἐπ Αν- 
ΝΣ; Ω Ἃ Τὰ ΄, ε , 

τισσαν᾽ καὶ ἐκβοηθείας τινὸς γενομενὴς πληγέντες ὑπὸ τε 

΄ ᾽ ,ὔ Ν “ » “ » ,, ΄ Ν 

βτῶν ᾿Αντισσαίων καὶ τῶν ἐπικούρων ἀπέθανον τε πολλοὶ 
Ν Ε ΄ ε Ων ἘΝ ΄ « δν (6 ΄ 

καὶ ἀνεχώρησαν οἱ λοιποὶ κατὰ τάχος. Οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι 3 
’, ΄“ ΄ “ “ ΄“- 

πυνθανόμενοι ταῦτα, τοὺς τε Μυτιληναίους τῆς γὴης κρα- 
“- ᾿ ὔ 4 3 ΄ Ν ΒΕ 

τοῦντας καὶ τοὺς σφετέρους στρατιώτας οὐχ ἱκανοὺς Οντας 
Ὁ ’ Ἂς Ν ΄ "΄ ᾽ ᾿ 

εἴργειν, πέμπουσι περὶ τὸ φθινόπωρον ἤδη ἀρχόμενον 
΄ Ἂ; ᾽ ΄, χ ν ΄, ε ΄, 

ιο Πάχητα τὸν ᾿Επικούρου στρατηγὸν καὶ χιλιους οπλιτας 

15 

| 

20 

« ΄“ ΄ ᾿. » ’ὔ “ “ ΄“ » ΄- 

εαὐυτων. οι δὲ αὐυτερεται πλευσαντες τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται 4 

ΙΑ ’ « ἴω ,ὔ ᾿ς 

καὶ περιτειχίζουσι Μυτιλήνην ἐν κύκλῳ ἁπλῷ τείχει" φρούρια 
δὲ ,) ρυποο “- “ Ἵ » δό ἕ Ν᾿ "ἢ ἐν 

ἑ ἔστιν ἣ ἐπὶ τῶν καρτερῶν Ἴ ἐγκατῳκοδομηται7. καὶ ἢ μέν ὃ 
, Χ ΄’ὔ » » ΄ δὲ 5 “ Ὦἣ ᾽ 

Μυτιλήνῃ κατὰ κράτος ἤδη ἀμφοτέρωθεν καὶ ἐκ γῆς καὶ εκ 
΄ ΄ Ν ,ὔ ,ὔ 

θαλάσσης εἵργετο, καὶ ὁ χειμὼν ἤρχετο γίγνεσθαι. 
΄ Χ ΄ ᾽ ΄“ ’ » ὩΝ 

ΧΙΧ. Προσδεόμενοι δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι χρημάτων ἐς τὴν 
᾽ . 3 , ΄ ΄- Ν 

πολιορκίαν, καὶ αὐτοὶ ἐσενεγκόντες τότε πρῶτον ἐσῴφοραν 
Δ » Ἁ 

Μοαδιιτος οὗ 1π Αἰμο- διακόσια τάλαντα, ἐξέπεμψαν καὶ ἐπὶ τοὺς 
ΠΝ Π5 ἴο ΡΥΌΥνα6 ΠΙΟΠΕΥ͂ , Ε ; μὲ ; ᾿ 

[0 {Ππ6 οχίσθποῖθβ οὗ ξυμμάχους αργυρολογους ναυὺυς δώδεκα και 

{πΠ6 ννᾶτ. ΕἸγϑί οχύτα- , ἢ 5.6 τὰ ΄ « νὰ 

Λυσικλέα πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. ὃ δε2 

2. ἐπῆλθον θβ. 54. ἀντίσσαν . δ. τε οἱ πολλοὶ 1,.0. 
6. λοιποὶ] πολλοὶ ἃ.Ρ.1. 9. τὸ] οἵη. 1..0..Ρ.1. 11. αὐτῶν Κα. 13. ἡ] 

Κ.Ι,Ο.Ρ.4. ΒΕΚΚ. δα. 1822. οἷα ς. Α.Β.Ε.Ε. 6. εἴ νυ]δὸ οἵ. κρατερῶν (. 
Τἐγκατῳκοδόμηται] ἑκάστῳ ἃῃίθ Ἰδοι Πᾶτη Κ. 14. ἐκ οπῃ. ἡ. 17. ἐνεγκόντες σα. ἢ. 
ἐσφορὰν Β. Ἐς ἔν... Ηδδοῖκ. Ρορρο. (Δ08]1. ΒΕκκ. εἰς φορὰν 1.,.0. 

1. διὰ τάχους οἵη. Υ. 

Τ2: Ἱἐγκατῳκοδόμηται 1] ““ΤΕΤΏΡΙΙ5 
“« μεγβοϊατη,᾽ βᾶγβ ΡΟΡΡΟ, “ἔδυτὶ νΥἱχ 
“ ρμοϊεϑβῖ. Απᾶ ΒΕΚΚΟΥ, πὶ [Π6 ργθίδοθ 
το [δ ΒΙΠΆΠῈΓ δα θη, ΡΓΌρΟΒα5 ἴο τϑδᾶ 
ἐγκατῳκοδομήθη. (ὐοτηρᾶτγε (ὑεοβαγ᾽ 8 46- 
ΞΟΓΙΡΌΟΠ οἵ [Π6 ᾿ἴπ65 ΨΊ ἢ ν Ὠ]Οἢ Π6 δθη- 
ἀδανουτγεά ἴο βυυτοιηα ῬοΙΏΡΘΟΥ αὖ Ὀγτ- 
τῃδομίατη. ““ Εγαηΐ ΘΠ ΟἸΓΟΙΙΠῚ σαβίγα 
κε ῬΟΙΩΡΕΘΙΙ Ῥϑυτλα} 1 611 αἴαιιθ ΔΒΡΟΓΙ 
Κ ΘΟ]]65 ; ΠΟΒ. ὈΤΙ ΠΤ ῬΓΌΘΒΙ115 ἰδ πα, 
ἙΔΒ Θ]]ααιιΒ ἸὉ: σοτηπηπηϊ ; ̓πᾶθ αὖ 
Ἰοοὶ συ]αβαῖιθ δΐαγα [θγθθαΐ, οχ σᾶβ8- 
[6110 1ῃ σαβίθ]]τιτη ργοάιοῖα πη] ΠΟ Π6, 

φ᾿ 

ςς 

ςς 

΄ 

“ς ΟἸΤΟαΠΊν Δ Παγθ Ῥοτηροιιτη ἰηβύι.᾽ 
Οἴν}]  αγ, 111. 27. εα. Μαϊζ(αϊγθ. 

17. καὶ αὐτοὶ ἐσενεγκόντες τότε] Ατὶ- 
βίορῃ. [γβιβίσ. 55. Εἶτ᾽ ἀναλώσαντες 
οὐκ ἀντεισφέρετε τὰς εἰσφοράς. Ἐδοί8 
Θἴ]8π| 8}}1 Μϑ ΝΣ, εὐ Βα α. ἐσενεγκόντες, 
απᾶτη ἐνεγκόντες Βδρ. Ἐὐβύ δηϊπὶ τιϑϊζα- 
ἘΙΒΒΙτητιπη, δὲ {αβὶ χορτάση 418 [8]10115 
εἰσφέρειν. ϑδιαηῦ ἀἰιῖοπὶ εἰσφοραὶ οἰνΊαΠη, 
φόροι ΞοςΊἸοΓιιΠῚ οὖ γον] πο τη. Απη- 
τηοη. οἱ Ρογίζοη. δὰ ]Ππδη. 11. Υ. Η. 
1ο. θΌΚΕΚ. 
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5 τὰ ΄ ἧς ,ὔ . ““ 

ἄλλα τε ἡργυρολογει καὶ περιέπλει, καὶ τῆς 

τοχᾶρ ὈΥ {π6 τοις Καρίας ἐκ Μυοῦντος ἀναβὰς διὰ τοῦ Μαιάν- 
οἰδζοηβ, Δ θχρραϊ- 

ὉἸ0 ἢ 56 πὲ [0 ΓαΪΒ6 ΠΙΌΠΟΥ 

ἔγοι 1Π6 811165. ἴῃ Αϑβίη, 

15 ἀοἴραϊοα ἴῃ σαντα ὮΝ 

1Π6 παίϊνρβ. 

ΕΚ Τοῦ 

δρου πεδίου μέχρι τοῦ Σανδίου λόφου, ἐπιθε- 
ἣ ΄σ “ ΑΙ ΄“ . “ 

μένων τῶν Καρῶν καὶ ᾿Αναιιτῶν αὐτός τε δια- 

φθείρεται καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς πολλοί. ᾿ 
᾽ » ΄ ΄σ Ω “ »ὕ Ν 5 

δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ [᾿λαταιῆς (ἔτι γὰρ ἐπο- 

λιορκοῦντο ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων καὶ Βοιωτῶν) ἐπειδὴ τῷ 

ΡΙΑΤΖΒΑ. 

(ὅ668 11. 78.) 

Τὴ ῬΡΙαΐεαπβ 6- 

ΒΡ ΤΙ Π» οὗ το]ϊοῖ, σϑ- 

ΒοΙνθ ἴο αἰζοπηρὺ ἰὸ 

ΤΌτοΘ {ΠοῖΓ νὰν ἐΠγΟῸΡ ἢ 

{Π|6 11π65 οὗ {Π6 Ῥεβίθα- 

ΟΥβ, ἃη4 ξὸ οῆδοῦ {61} 

ΘβοῶρΡθ. Ψ 

πολεμίων, 

1. ἀργυρολογεῖ Υ. 
5. ἄλλης] οἵα. ΒΗ. ΝΥ. πολύ ἴ. 
ΑΙΒΕΒΟ.Η.ΚΟῸῚΝΟ.ΡΟΝ.Ρ.ο.4.6.Ε6.}.1. Ηδδοῖ. Ρορρο. (0ε}]1. Βδκκ. 

νυ]ρο καὶ τῶν βοιωτῶν. βοιωτῶν (Ὁ. 
6.Η.1,,0Ο.Ρ.Υ.ς. 6.6... Ρορρο. (ἀο6}1. ΒΕΚΚ. 

ὑπεξελθεῖν 1,.0.". 12. πάντας Α. 

3- σαρδίου 1,..0.Ρ.ς.. παιδίου Κα. 

΄ὔ 5 ΄ » ΄ὔ ΓΝ 5 Ἂ ΄σ 

τε σίτῳ ἐπιλιπόντι ἐπιέζοντο καὶ ἀπὸ τῶν 
΄σ΄ ΕῚ ,ὔ 3 ᾿ 

᾿Αθηνῶν οὐδεμία ἐλπὶς ἣν τιμωρίας οὐδὲ ἀλλη 
7, ᾽ , » 7, " ΄ κ᾿ 

σωτηρία ἐφαίνετο, ἐπιβουλεύουσιν αὐτοί τε καὶ 
,ὔ ΄ ΄'᾿ 

᾿Αθηναίων οἱ ξυμπολιορκούμενοι πρῶτον μὲν 
Ἂν ΕῚ ΄σ ἧς « ΄σ Ν ,ὔ ἴω 

πᾶντες ἐξελθεῖν καὶ ὑπερβῆναι τὰ τείχη τῶν 
᾽ὔ, ,ὔ 

δύνωνται βιάσασθαι, ἐσηγησα- 

Ἢ: ἀναϊτῶν ΙΡΙΘῊ 
6. γὰρ] οπ,. 6. Καὶ βοιωτῶν 

τῶν 
9. ἀθηναίων ἴΚ.1. ἐλπὶς ἦν Α.Β.0.Ε.Ε᾿ 

οοἰογὶ ἢν ἐλπίς. τι. οἱ] οἵη. Β.5..1, 
13. ἐσηγησαμένου ΔΛ. 8... Η, Ρορρο. 

(οε]]ου. ΒΘΚκ, ἃ. νυϊσο, εὐ Ηδδοκ. ἐσηγησαμένων. 

4. ᾿Δναιιτῶν) [)6 οἰν!ἑαΐα ᾿Αναία νἱά. 
Ἐπιβίαιη. δα ΠΊοηγ5. 828. ἃὉ Πᾶς ἀἴνθγβα 
οϑύ Απαϊίϊοα ΑΥὐτηθηϊοθ, ἃ ποιηὶπθ [)6ε 
᾿Αναΐτιδος, ἀ6. χὰ ϑίταθο, ΧΙ. ΧΠ]. οἱ 
ΧΥ. ΒΟΥ Ιαχ, Ρ. 37. Ἄννα (᾿Αναία) Πανι- 
ώνιον, ᾿ΕἘρασίστρατος. 1)6 ϑαπῆϊο πῸΠ 
ΤηΘΙΉΪηἰ ΠΊῚ6 Ἰσρίβθδθ: ΘΔΏΠΙΟΠΙΒ. ΟΠ] π5- 
ἄδπι τηθπηϊπὶς Ραυβαῃ. 103. αββ. [ἡ- 
ἔγα 6. 22, 2. ἢ. 1}. Σαμίων τῶν ἐξ ̓ Λναίων. 
ΙΝ. 75.1. τὰΑναια ἐπὶ τῇ Σάμῳ, εὐ ΨΠΠ. 
190,1. ἔπλευσαν ἐς ᾿Δναίαν, τ0] να. Νδγ. 

1μεοεῦ. ύυκεκ. 
9. οὐδεμία ἐλπὶς ἢν τιμωρίας) [{ πᾶν 

ποῦ Ὀ6 βιιρογῆμποιβ ἴο ἴα Κὸ {Π1|5 Ορροτ- 
τὰν οὗ βίατιηρ {Π6 ΟΥἹΡῚΠ Δ ΠΩ] νδγΊοι5 
Β6η565 Οὗ τῃ6 ννογβ τιμωρία ἀηπ τιμω- 
ρέω. Τιμάορος, ἴτοτη τιμὴ ἀπ ἄρω ΟΥ̓ 

αἴρω, ᾿νὰ5 1Π6 ὑννο Ὁ] τηθαπὶηρ οὗ “ὉΠ8 
“ νὴ0ὺ ΠΟΠΟΙΓ͵Ε,," ἀπ “ὍΠ6 Ψ»ῆὴ0 Γ6- 
““γρηρθ5,᾽ ἴγότὴ ἴΠ6 ἀου]6. πηθα ]ηρ8 
οὗ τιμὴ ἀπᾶ τίω. Τίω 18, ““ἴο ρῥτγῖΖο,᾽ 
ΔΠΩ͂ ἴθπορ, “Ἃἷο ρῖνα {π6 ῥγῖϊοθ οἵ ἃ 
ηρ.᾽" ΤΏιι5, ἴο ἰαἶκο βοπι οὗ {Π6 
ΠΕΠΠΘΙΌΛΙΒ. Ῥαβδαροβ Πποίθα ἰῃ 1)α πη Π}᾽8 

ΤΠ χῖοοη, οὐδ᾽ ἔτι τίει ἀνέρας οὐδὲ θεοὺς, 
“δ ΡΥΪΖθ5. (να ]1165) ΠΟΙΓΠΘΙ ΠΠΘῚ ΠΟΥ 
““ γρῦ ροῦβ.᾽ Τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνί 
σφισι τῖον, ““ Τῦ (116 {τ]|ρ04) {Πδν ρυῖχθα 
“" αὖ ἔννεῖνο οχθη." Πάντες τίσετε φόνον 
Πατρόκλου, “Υ8 8ἃ]1] 58.8}} ρᾷγ {Π6 ΡΥ]Ο8 
“ἢ οὗ τῆς ὈΙοοά οὗ Ῥαίΐγοοϊιβ." Απᾶ δβ 
{Π6 ποίϊοη οἵ ἃ τηδῃ ραγίηρ ἃ βοχΐ οἵ 
ῬΤΙοΘ ἴο 1Π6 τϑ]α]οη 8 ἴῸγ {π6 Ὀ]οοα οὗ 
δὴν οἵ {Πεὶγ ἤοῖιβθ ὑγΠοπὶ 6 Πα 5]αΐη, 
γνᾺ5. ΔΙ Οδὺ ΤΠΠΊΨ ΘΓΒΑ] 1ῃ ΔΠΟΙΘηὐ {1Π|68, 
10:6 ῬΤΊΟΘ οὐ νά] οἵ [πὸ Ὀ]οοα τιμὴ ννὰ8 
{Π6 μοηαἰέῳ ραϊὰ Ὀγ [Π6. 5]ανθὺ, δηα {8 
ΤΘΟΟΙΏΊΡΘΠ56. δηα βαιβέαοιοη. οὈΐαϊηθα 
Ὅν ἴῃ8 ἄνθῆρθῦ. “Ππ8 τιμὴ ΔΟΘΌΪΓΕΒ 
{Π6 56η86 Οὗ “ὙΘΟΟΠΊΡΘηΒ6. [ῸΓ ᾿ΓΟΏρ, 
“ε ρα δ αοῦοη, νθηρσθᾶηοθ."" [5 ἀογῖνα- 
{ἶνο8, τιμάορος ΟΥ τιμῶρος, ἀπ! τιμωρέω, 
τηοβῦ. ΘΟΙΠΠΠΟὮΪγ [ὉΠ] ον {Π185 βθοοπαᾶ 
πηρδηϊηρ ΟὗὁἨ {Π611 ῬΓΙΠἶν ; Δηα τιμω- 
ρέω “10. ροῦ Βα ΒΟ ἢ ΟΥ̓ νθη- 
““ ρρᾶηοοθ." Πριδ Ὁ σουγοβροηβ. ἢ 
{π6 σοηβίσποίου. ἀπ 56 η565 οἵ ἀμύνω, 
αἰγθαν Θχρ]αϊποα ἴῃ ὑπὸ ηοΐθ οἡ Ϊ. 42.1. 

15, 

ὃ 
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ῬΙΑΤΑ͂Α. Α. 6. 428. ΟἸΣΙΩΡ. 8δ. 1. 

΄ὔ Χ ΄ ᾽ ω ͵ “ ͵ » 3: 

μένου τὴν πεῖραν αὐτοῖς Θεαινέτου τε τοῦ ᾿Γολμίδου ἀνδρος 
΄ Ν - , ΄- “: ΄, δὰ Ν Ε ΄ 

μάντεως καὶ Ἐπομπίδου τοῦ Δαϊμαχου, ὃς καὶ ἐστρατηγει" 
᾿ - Ν ε ΄ὔ ᾽ Υ ΄ Ν ΄ ΄ 

ἔπειτα οἱ μὲν ἡμίσεις ἀπώκνησάν πως τὸν κίνδυνον μέγαν 
« ΄ ΠἹ ᾿ 2᾽ Ν » Ζ 

ἡγησάμενοι, ἐς δὲ ἀνδρας διακοσίους καὶ εἰκοσι μάλιστα 

5 ἐνέμειναν τῇ ἐξόδῳ ἐθελονταὶ τρύπῳ τοιῷδε. κλίμακας ἐποι- 3 νέμειναν Τῇ νταὶ τρῦπῷ δε. μακας ἔποὸ 
΄ » “ , ΄ ΄ ΄ Ἀ 

, ἥσαντο ἴσας τῷ τείχει τῶν πολεμίων: ξυνεμετρήσαντο δὲ 
΄σ » “ “ ΄ δ νὰν ῃ Ν “ ᾽ ᾽ 

ταῖς ἐπιβολαῖς τῶν πλίνθων, ἣ ἔτυχε πρὸς σφᾶς οὐκ ἐξαλη- 
Ψ Ν “- δε δι 5» - ᾽ν “ Ν 

λιμμένον τὸ τεῖχος αὐτῶν. ἠριθμοῦντο δὲ πολλοὶ ἅμα τὰς 3 
Ἐεαο Ν᾿ ἢ ἐν « 7, « ΄, ΄ ᾿ 

ἐπιβολὰς, καὶ ἔμελλον οἱ μέν τινες ἁμαρτήσεσθαι οἱ δὲ 
΄ὔ ΄σ ᾿ ΄“ ΄- 5, 

τοπλείους τεύξεσθαι τοῦ ἀληθοῦς λογισμοῦ, ἄλλως τε καὶ 

1. θαινέτου Ἐὶ. τε] ΟΠ. 4.6.0. 

Ἡδδοκ. Ῥορρο. (611. Βεκκ. 
2. εὐπομπίδου Ε.α. ΒΕΚΚ. 
εὐμωλπίδου Υ. 
δου 1,..0.Ῥ}. αἰμάχου 8. 
ἐξαλληλειμμένον Ἰὰ. 8. ἅμα πολλοὶ α. 

Τιμωρεῖν τινὶ, “ΤῸ σεί παῦ βίοι! ἢ. ΟΥ 
τς γΘΠρΘΆη(6 [ΟΥ ΔπΠοίΠογ; ἴο τύ θηρ8 
ἕξ ἉΠΟΙΠΕΓ - ̓ 85 Ἡθγοῦοί. [. το3,4. ἐστρα- 
τεύετο ἐπὶ τὴν Νίνον, τιμωρέων τῷ πατρὶ, 

1. 6. “1η Τϑνθηρθ [ῸΓ Ὦ1Β [ΑΓ Π6Γ. ΩΣ 
ρεῖσθαι, “ΤῸ σοὶ ΒΑΓ! ΘΟ η [ῸΓ οὁΠ6- 
“ς 561: δηᾶ {πογοίοσο τιμωρεῖσθαί τινα, 

““ ΠῸ [46 νβῆρθᾶησθ ΠΡΟ ΔΠΟΙΠΘΙ, ἴο 
““ Ῥιαηβῃ Δποίμεν." Βυῦ 8δ8. ἀμύνω, 
ὙΠΟ ῬΓΟΡΘΙΙΚ 5] σὩ1ῆἔρθβ “10 ννατα οὔ" ἢ 
(ΟΠΊ65 ἴο πᾶν [Π6 56η86 οἵ “τϑίδ] δι] ηρ' 
“ Δηα Ἀνθηρσίησ,"᾿ 50 τιμωρέω, ΜΏΪΙΟΝ 
ῬΓΟΡΟΥ͂ν ΒΙσηΙ 68. “10 μοῦ βδι βίο] 0 ἢ 
“ΟΥ̓ ΨΘΠρΡΘΆΠΟΘ,᾽ ΟΟΙη65 ἴ0 πᾶνε [Π8 
5686 Οὗ “ΔαΙηρ 8Δηἃ ἀββιβηρ ἢ ΔΠ4 
τιμωρεῖν τινὶ 15 ΒΙΠΩΡΙΥ “0 δἷα οΟΥ δϑϑιϑί 

“ε ΔΠΟΙΠΘΓ,᾿" θϑοαῖιβα ἢ ΠΟ βίοοα ἃρ 
ἴο ροΐ βα ἰβίδοιοπ ἴου ὨΪ5 τ Όηρσβ, θ6- 
σατηθ ΠαΐαΓαΠ]ν αἵ ἴΠ86 58ΠῚ6 ἀπιθ Ηἰδ 
ΠΕΙΡΟῚ δηα ἀοίθπαθσ. Ἀπα ἴῃ ροϊπΐ οὗ 
ἀβᾶρθ {Π15 ΒΘΟΟΠα 56 η86. Πὰβ Ὀγθνδ]θα 
ΟΥ̓́ΘΓ {π6 ἢγβί ; ἃπα τιμωρεῖν τινὶ τη 8 
οἴϊθη βρη] 65. ΒΙΤΊΡΙΥ “το ΠΕΙΡ ἀπᾶ αἱα 
““ ΔΏΟΙΠΟΓ,᾽ (μΔη ““ἴο τανθῆρα Ὠπη.᾽ 
ΙΒ Β6η56, ΠΟυ ΘΚ ΕΓ, σα πηοΐ Ρᾶ585 [0 {Π6 
τη] 4416 νοῖοθ τιμωρεῖσθαι, ννἘ]Ο ἢ ΑἸνναγ 8 
ΒΙσηῆθ5 “10 ἴακθ νϑηρθᾶῃοο :᾽᾿ δῃηᾶ 
ψ] ἢ ἢ δοοσιιβαίϊνο σαδθ [Ο]]οννιηρ, “ἴο 
“ (ἀΚ6 νθηρθᾶηοθ Οἢ 8 ΠΟΙ ΠΟΙ, ΟΥ̓, ““ἴο 
“ ῬαΠΙΒἢ Ὠλτη.᾽ Τιμωρία, ᾿εϊηρ [οΥπηθα 
ἔγοῖὴ τιμωρέω, ᾿ὰΒ ᾿οίῃ 18 Τηρδη]η 8 

τιμήδου Κα... 
εὐμολπίδου 1.1..Ν.0.Ρ.«. 4.6... πηρε ες. Ρορρο. 

Α.Β.Ε.Ο. οὖ νυ]ρὸ εὐπολπίδου. 
5. ἀνέμειναν 1..0.Ρ 

τολμίδου Α.Β.ΒΗ 1..Ν.Ὸ.Ρ.6.Κ.».Ἀ. 
τεμίδου ἢ. ΑΕ. εἴ ναΐϊρο τιμίδου. 

Δαϊμάχου] χαϊμάχου Ἰ- 

: 6. ἴσα ᾿. 
9- ἐπιβουλὰς Καὶ. 

χαϊμί- 

7. οὐκ οτη. ΡΥ. Ο. 

ΘΠ]ΆΔΠγ, “νοησθάηοθ πα δἱα,᾽" ἰὸ 6 
ἀοιουτηϊπθα οἢ]γῪ ὈΥ {Π6 οοηΐοχῦ. 

4. ἐς δὲ ἄνδρας διακοσίους) “Τρ ἰο 
“εννο Πυιιπαγθα ; 85 ΤΠΔΠΥ ἃ8 νὸ Ππη- 
“ ἀγρα.᾽" Απα 58ςἢ} 15 {Π6 τηϑδηϊηρ οὗ 
ἐς ἴῃ 811] {Π6 ΟἴΠ6Ὶ ᾿πβίαποθβ οο]]θοίθα 
Ὀν Μαΐϊε, αν. αν. ἃ. 578, τοτη Η6- 
τοάσοΐαβ, “πον αἸ 468, ἀη ΧοποόρΠοη ; 
δἃηἃὰ ποΐί, δ8 Μίδιις ᾿ἱπίθυρτείβ Ἰΐ, 
«“ οι." ΤΠ6 τηϑαηϊησ “Δθου 15 
οοηίδϊηρα ποῦ ἴῃ ἐς, Ὀιτιΐ ᾿η μάλιστα. ἃ 
1016. θόῖονν, ἐξαληλιμμένον 15 ᾿γταπδ]αίοα 
Ὀν Μτ. ΒΙοοιηῆθ]α, ““νΕ]ουναβῃθα. 
“ΠῊΘ τνογ οσοιγ8,᾽ Π6 βᾶγβ8, “1ὶὴ Ρτο- 
““ ξορία5 46 Δ αϊΏο. Ρ. 4: 22. ἈΠ 27 
“21, 4150 [μον 16. χὶν. 42, 42. 1 Ρατα- 
“Προιη. ΧΧΤΧ, 4. Επαβίδι ] 8 ΘΧρΡ] Δ] η5 
“ς ἀλείφειν τοῖχον ὈΥ τὸ κονίᾳ χρίειν. 
᾿Ἐξαληλιμμένον ΒΘΘΠῚΒ [0 βσῃῖν, “{Πο- 
“ς ΤΟΌΡΉΪΥ ν᾽ ὨΙ θυναβ θα ;᾿ δ8 1 Ἵππον - 
(165. πηραηΐ [0 Β8Υ͂ ἐμαὶ τῃ6 ψουκ πα 
πού θθθὴ ἄοπθ 50 εβδβοίμα!ν, θαΐ {παΐ 
1Π|6 τουνβ οἵ ὈγΙΟΚ5 τὶν Ὁ 511} θ6 οοπηῖ- 
δα αἰβυποίν. 

ἤΣ ἐξαληλιμμένον Μωοτὶβ μος 6 Γδππ- 

ἐγάϊαε Ἰααιἰὰῃ5 ᾿] ἄρα, αὖ ϑοΠο]]αβίθϑ, 
κεχρισμένον ἸηϊεγρτοίαϊιιΓ. δε. Ἰπίου 
ῬΓΟρτα ᾿να} 8 ΤῸ νϑυθὰ. ῬοΊ αχ, ΥΙΙ. 
124. τιτάνῳ δὲ χρίειν, εἶτα ἀλείφειν, 
ἐπαλείφειν, καταλείφειν, ἐξαλείφειν.--- 
Ὀυκεα. 
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ῬΙΙΑΤΩΑ. Α. Ὁ. 498, 7. ΟἸνταρ. 88.1. 
΄ “ [χὰ » ᾿ν » Ἕ » Ἄν, 

πολλάκις ἀριθμοῦντες καὶ ἅμα οὐ πολὺ ἀπέχοντες, ἀλλὰ 
« ΄ Ἃ » δ ᾽ ΄ Λ “- ΄ Ν Χ 

«ῥᾳδίως καθορωμένου. ἐς ὃ ἐβούλοντο τοῦ τείχους. τὴν μὲν 
3 ,ὔ ΄“ Ἃ, “ Μ 2 ΄ ᾽΄ 

οὖν ξυμμέτρησιν τῶν κλιμάκων οὕτως ἐλαβον, ἐκ τοῦ πάχους 
“-“ ’΄ Ν ΄ Ν εἰ ΄σ 3 

τῆς πλίνθου εἰκάσαντες τὸ μέτρον... ΧΧΙ. τὸ δὲ τεῖχος ἦν 
π , ΄ “ 5. ὙᾺ ΝΡ, ΚΣ 

Ἰοροτίρεϊοη οἵ πὸ». τῶν [Πελοποννησίων τοιόνδε τῇ οἰκοδομήσει. 5 
᾿ εἶδ ΕΠ 68. “Ἔ ν ) Χ , Ι ΄ 

ἐἰοεν ςδονς εἶχε μὲν δύο τοὺς περιβόλους, 'πρὸς τε [[λα- 
“ 7 Ι] ᾽ “- » , ᾿ “ ΝΥ 

ταιῶν καὶ εἴ τις ἔξωθεν ἀπ᾽ ᾿Αθηνῶν ἐπίοι,᾽ διεῖχον δὲ οἱ 
, ΄ ον 9. δ 7" Ν Ε 

3περίβολοι ἑκκαίδεκα πόδας μάλιστα ἀπ᾿ ἀλλήλων. τὸ οὖν 
΄“ Θ᾽ ͵ [4 ΄“ ’, » 

μεταξὺ τοῦτο, οἱ ἑκκαίδεκα πόδες, τοῖς φύλαξιν οἰκήματα 
ω ΕἸ , Ν 3 “ “ Χ 7 

διανενεμημένα φκοδόμητο, καὶ ἢν ξυνεχῆ ὥστε ἐν φαίνεσθαι το 
- τ, ον ἃ " » ΄, ξ Χ , Ἶ 

4τεῖχος παχὺ ἐπάλξεις ἔχον ἀμφοτέρωθεν. διὰ δέκα δὲ 

πάλ ᾽ ἢ (λ ὶ ἰσοπλατεῖς τῷ τείχει ἐπάλξεων πύργοι ἦσαν μεγάλοι καὶ ἰσοπλατεῖς τῷ τείχει, 
᾿ Ν “ ’΄ 3 ΄-“ ΄ » Ν Ν ἢ ἣ 

διήκοντες ἔς τε τὸ ἐσω μέτωπον αὐτοῦ καὶ οἱ αὐτοὶ καὶ ἐς τὸ 
" “ ΄΄ Ά 3 Ἄ ΄ ᾽ - ᾽ “γαῖ, τ. 

ἔξω, ὥστε πάροδον μὴ εἶναι παρὰ πύργον, ἀλλα δ αὐτῶν 

6. πλαταιέας Ο. ἡ. ἔξωθεν 
8. ἑξκαίδεκα ἘΣ. 4] 51ς εἴ ροβῖθα. 

ἑν] ὃν Ρ. φαί- 

1. πολλοὶ ἃ. 4. τὸ μέτρον εἰκάσαντες Υ΄. 
δίωξις Θ. ἀθηναίων Κι. ἐπήει σ.Ὦ. 
μάλιστα] οτῇ. Β.ἢ. 1Ο. ἕξυνοχη 6. ξυνοχὰ 1. ξυνοχὴ ΟὉ. 
νεσθαι τὸ τεῖχος . Ι. Ἢ}: 11. δὲ οτη. 13. διήκοντες δὲ ἔς Καὶ. τε] 
οτῃ. ἃ.1. ἔσω] μέσον α.1. αὐτοῦ] οτι. τ,ἢ). καὶ τὸ ἔξω ΑΙΒ.ΟΒΕΙΘ.Κ. 
Τ.Ν.Ὸ.Ρ.Υ. ς.4.6.ξ.ρ6..1. ῬΟΡΡοΟ. ΡΓοοροβι ΠΟ Π 6 πὰ Ἰ1Π0]8 ᾿πο] 810 Η δαοὶς. τὸ] τὰ ρ΄. 
οτῃ. Β. 14. περὶ δ. 

2. ἐς ὃ ἐβούλοντο] ““ ΕΟΥ 1Π6 ΡΌΓΡΟΞΘ 
“ 1Παῇ {Πδν τυ ]βη θα. “ἽΠΠΟΥ Πα 6851} Υ 
“κὰ νἱονν οὗ (8 ν8}} ἴογ ναὶ {πο 
“ γνδηΐθα ἴο 866 1 ἴοτγ.᾽" (ἀΟ]]ῈΓ Πὰβ 
αποίοα [ὰνν, ΧΧΨΥ. 253. Ώοτα ἃ Ἀοπηδῃ 
ΒΟ]αΙΕΓ 18 ἀθβου θα ἃ8 1 Κιηρ [Π6 Πεῖρσθς 
οἵ οπθ οὗ {Π6 ἴοννεσβ οὗ ϑυσγδοιιβα ἴῃ ἃ 
ΒΙ ΤΉ] ΔΤ ΤΠΔΠΏΘΓ. 

δ. τῇ οἰκοδομήσει Ῥγο οἰκοδομία 

ἀρσποϑβοὶν Ρο]]αχ, 11. 117. Νά. ἽΒοπι. 
Μίαρ. εἴ ΡΒγγηἰομαπη ἴῃ οἰκοδομή.---- 
Δ ΑΒΒ. 

6. δύο τοὺς περιβόλους] [Π{ 50]ΘὈαηέ, 
απ 40 Ὠοβίθ δχίθιουθ τηθίτιβ δγαΐ. 
ΑἸΙλοΓ ἀ6 οἰγουτμην)]αοης ΜΙ] ΠΆΓΠῚ, 
ΟΡ. 18, 4. περιτειχίζουσι Μιτυλήνην ἐν 
κύκλῳ ἁπλῷ τείχει. ΜΝ]. 11ρ8. 11. Ρο- 
ἸΙογοθίῖς. 1. οὖ (ὑαβαῦθοη. δὰ Ρο]υθ. 
Ρᾶσ. α81. ἀρ 408 τηυ]ΐα βαηΐ, 4α]θ115 
“πον ἀἸάθα Ρ]αἰοθασιιπη οἰγοιτην)]αίϊο- 
Πἰβ ἀοβοσρίίο ΡΌ]Οῆγα ἰη]δίγαϊαγ.--- 
θυ κΚΕΚ. 

8. τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο κ. τ. λ.] ἀπ; 
ἷι θ6 σοοὰ τθθὶ ἴο βὰν τὸ μεταξὺ τοῦτο 
οἰκήματα φκοδόμητο, τηραηϊηρ;, “15 ἴῃ- 
“Κ [οΎν ἃ] μα Ὀδθη θὰ} ἀρΟη ἴο τηᾶκα 
κε παΓίοΥΒ,᾿ ἡ ΟΥ “δα θδθη θ.}]δ προ 
ΚΓ [ΟΓ ἀυδγίοτβ ὃ Απά 1 [815 ψγϑυθ (ῃ8 
ΠΟΠΒΙΓΙΙΟΟΏ, πηιιδῦ γα ποῖ Βαν μδᾶ ἴῃ 
τῃ6 [ΟΠἸοννίτρ οἴδιιδθ ταῦτα δὲ ἢν ξυνεχῆ, 
Ἰηβίθδα οἵ καὶ ἦν ξυνεχῆ ὃ 1{ βεοΙη8 {Π6 
ΤΉΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟῦ [0 βᾶγῪ (ῃαΐ [Π6 πορῃηϊπαῖνα 
τὸ μεταξὺ τοῦτο ἢὰΒ ΠΟ ρὙΔΙΏΙηΔΙΙΟΔ] 
σοΟηβίγποοη, τ ϑίμο ἢ Ὀ6 {παι ΤΠὰ- 
ογαϊάο5 ἰηθπαθα αὐ ἢγθί ἴὸ ρίνβ [Π6 
βϑηΐθηοο ἃ αἰ δυθηΐ [οστη ἔγοπη τυ Πμαΐ ἰΐ 
ΠΟΥ Πᾶβ, ΟΥ̓ ΠΘΙΠΟΙ [Ὁ 18 ΤΠΘΓΕΙΚ Δ 
αν Κυναγη6858 οἵ θχργοβϑβίοη. Αμπᾶ τῃ6 
Ράᾶββαρα ἴὴ Ηετγοαοίιι8, 1. 180, 2. 18. 8Π 
ἀπαουδιοα ἰπδίδποα οἵ ἃ Βι ΠΠ]ΆΓ δοηξα- 
ΒΙΟῚ ΟΥ̓ ΘΔΓΘΙΘΒΒΠΘ5Β. τὸ δὲ ἀπὸ τούτου, 
αἱ ἐπικαμπαὶ παρὰ χεῖλος ἑκάτερον τοῦ 
ποταμοῦ, αἰμασιὴ πλίνθων ὀπτέων παρα- 
τείνει. 
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ΡΙΑΤΖΑ. Α. Ὁ. 428, 7. ΟἸγΙαΡ. 88. 1. 

52 
» “5: 

᾽ὔ , ᾿. 53 ,ὔ ε ΄ Ἅ ΠΣ Χ 

Ὥρα διήεσαν. τὰς οὖν νύκτας, ὁπότε Χρέυϑμ εἴη νοτεροὸς, 5 

τὰς μὲν εἰν ἀπέλειπον, ἐκ δὲ τῶν πύργων ὄντων δι 

ὀλίγου καὶ ἄνωθεν στεγανῶν τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο. ͵. τὸ μὲν 6 

οὖν “τεῖχος ᾧ περιεφρουροῦντο οἱ Πλαταιῆς τοιοῦτον ἦν. 

5. ΧΧΙ]. οἱ δ᾽, ἐπειδὴ παρεσκεύαστο αὐτοῖς, τηρήσαντες νύκτα 
Ψ' “ Ν νος Ν “ » ΄, » , 

χειμέριον ὕδατι καὶ ἀνέμῳ καὶ ἅμα ἀσέληνον ἐξήεσαν" 
« “ Ν Ν “- ΄ 7 : 

Ανοὺὶ 912 οἵ πιὸ ἡγοῦντο δὲ οἵπερ καὶ τῆς πείρας αἴτιοι ἦσαν. 
ῬΙδίξαπβ ΟΔΥΓΥ {π6ῚΓ Ν ἘΣ λ Χ ᾿ ΄ Ὰ ἀοῖκα με εν, καὶ πρῶτον μὲν τὴν ταῴρον διέβησαν ἢ περι- 2 

. ἴω ᾽ Χ ΕΣ , ᾿ ΄“ ͵ ΄- 

ἐΠΕΥ ΠΕΡ ποτ Υ  εὐχεν αὐτοὺς) ἐπείπα προσέμιξαν τῳ τείχει των 
ΟΥ̓́Θ {Π6 γγ8}}85 οὗ [Π6 Ζ ᾿ ἡ ; ἔ Ξβρυξν β' 

ΤῸ ὁποπν᾿5 {ἴπο5, ἃπὰ ἃ-- Τολεμίων, λάθοντες τοὺς φύλακας, ἀνὰ τὸ 
Γἶῖνθ βαίθὶν δὖ Α(Π 68, Χ τ » “οὶ ἡ  Ξ , ν 
νπμ τπο Ἰοῦς οἵἱἁἨ οἷν σ΄ ΚΟΤεινοΨν μὲν οὐ προϊδόντων αὐτῶν, ψόφῳ δὲ 
8. 51η516 Τη8Π- πὸ" 9 “ ΄, » Χ » σι 

τῷ ἐκ τοῦ προσιέναι αὐτοὺς ἀντιπαταγοῦντος 
(22---24.)} { 

“-“ Βα τα » Ψ, “ Ν Ν 

τοῦ ἀνέμου οὐ κατακουσαντων᾽ ἅμα δὲ καὶ 
’ ᾿ ΒΕ σ Ἀ σ Χ ΄ Ν 

διέχοντες πολὺ ἤεσαν, ὅπως τὰ ὅπλα μὴ κρουόμενα πρὸς 
ΒΩ , ’, 53 Ν » ΄σ Ὁ 7 

το ἄλληλα αἰσθησιν παρέχοι. ἦσαν δὲ εὐσταλεῖς τε τῇ ὁπλίσει 3 
Ν Ἅ » Ν , , «ε ΄, » ΄ κἀ 

καὶ τὸν ἀριστερὸν πόδα μόνον ὑποδεδεμένοι ἀσφαλείας ἕνεκα 

Ι. μέσων] ΟΠ. 6. 

λιπον αἃ.1. ὄντων οτη. Ὀ. 
12. προσιέναι---τοῦ} ομῃ. Εἰ. 
πολλοὶ Α.Β.Ε.Η.».ἢ. 

Ι. χειμὼν νοτερὸς---νύκτα χειμέριον 
Χειμὼν 18 ΔρΡΡΙ6α ἴο ΔΠΥ͂ ΤΟᾺΡἢ ΟΓΥ 
ΒΑΓ ννβδίμου, δ πη ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ 8 ἴ0 ΟἿΓ 
ΜΟΓΩ “Βίουτη,," 1ῃ ἴῃ6 56η88 ἴῃ ΨῃΙΟἢ 
10 15 ἀδ66. Ὀγ {Π8 ΟΘοΙηηΟη ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ 
ΒΟΙῚΒ Ραιίβ οἵ Βηρ]αηα, 6. σ. ἴῃ Νοί- 
ὉΠ ΔΙΏΞΉΪΓΘ, ἴο ΘΧΡΓΘΒΒ ηοῦ ΟὨΪΥ Μ]Πα, 
{πὰ πογ δηα Πρ ςηϊηρ, νἹΟ]θηΐῦ σταϊη, ΟΥΓ 
Βη0νν ΨΏΘη ΓἈ]Πηρ', Ὀπὲ [Π6 ΟΠ ΙΔ Π0 6 
οἵ 5πον Οἡ ἴῃ6 ρτοιιηα, 85 ἴῃ Ἰοησ 
{τοξίβ, θνθἢ θη [ῃ6 ννθαίῃου 'ἴπ ΟἾΠΟΓ 
Τβρθοῖβ 15 ]Γ δηα οα]η. Χειμὼν νοτε- 
ρὸς, ἴΠ6Π, 15 ἃ βίοσιη οἵ ψὶηα ἃπα ταΐῃ, 
ΞΟΠ ἃ5. γα πᾶν ΨΠ ἃ σα] ἔγοιη [Π6 
ΒΟΌΓΗ -πτνϑϑῖ, ἀπα ἡ ]Ο ἢ 15. ΘΠ] ΡΠ ΔΙ] Ά}}ν 
οα]]6α ““αἰνγ τνθαῖ μοι ὈΥ βθδιηθῃ : 
ἜΧοῦν [ῃ6 βᾶπηθ (Ὠϊηρ 88. 18 (116 ἃ 
ἴδνν ᾿Ἰη6 8. δἤθγιναγβ χειμέριον ὕδατι καὶ 
ἀνέμῳ, ““ ΘίογΠην, τυ ἢ ταϊη δηα πυἱπα. 

1ο. ἀνὰ τὸ σκοτεινὸν μὲν---οὐ κατακου- 
σάντων)] “πὲ ἀδγκηθθβ ργθνθηίηρ 

δίεσαν Β.Ἐ.Ἐ, 
8. ἥπερ εἶχεν 1,..0.Ρ,. 

12. ἅμα---ἤεσαν] οἵη. Εἰ. 

15. ἀλλήλων (.1,.0. 
πόδα ρΡοπαπί Ο.αὌ.Κ. Π.Ρ.Ὁ.ς.α.6.8.1. οἱ. Ο. 

2. ἀπέλιπον Β.Ε.6..ο. ἔσ.ἢ. κατέ- 

11. ψόφου ἃ. 

14. διαδέχοντες Ρ. 
παρέχη Ὁ. 16. μόνον δηΐθ 

΄“΄ 

εινεκα Οἱ : 

“ἘΠ θτὴ ἔγοτη βθϑὶηρ ἔΠθτη, δηα {π6 οΪαΐ- 
““ τ6Υ οὗ {πΠ6 βίοτιῃ, γῇ οῇ ἀτοννηθα {Π6 
““ ὭρΙΒ6. Οὗ {Π6Ὶ}Γ ΔρΡρσγοδοῦ, τηδκιησ 1ζ 
“ς ἸΠΊΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο ΠθᾶΓ {Ποιη.᾽" ᾿Ανὰ τὸ 
σκοτεινὸν 15, ““ΔΠη14ἃ (Π6 ΠΑΓΚΠ655,)) ΟΥ̓, 
κῃ {Π6 (ἀὙκ.᾿ Διὰ τοῦ σκότους ννοι]α 
ΒΙσηγ, [Π6 Ἰοοκίηρ δῇ δη οδ]βοῖ 
κ᾽ Ττοιρη (Π6 ΘΆΓΚΠΘΒΒ ;᾿ [παι 15, 
Κπονηρ γΏΘΓΘ 1 τγᾶ8, Δπα ἰγγηρ ἴο 
ἀἸβοθυη νν δῦ ᾿ὸ νναβ. ᾿Ανὰ τὸ σκοτεινὸν 
ἀδηοίθβ ποθ “16 Ἰοοκὶηρ αδοιιέ 
““ απιϊιδέ ἀδΥκη 6855," ψὶποῦῦ ΚηονΊηρ' 
ψΠμαΐ ἴο Θχρθοῦ, Οὐ ϑγἜ ΘΓ ἴὸ 566 Κ ἴῸὁ7γ 1ξ. 

τό. τὸν ἀριστερὸν πόδα μόνον κ. τ. λ.} 
ΤῊΘ βίγοββ, 1 θεῖον, ἰΒ ἴο Ὀ6 Ἰαϊὰ οἢ 
[η6 ψογῇ μόνον, ἃ5 ΠΟΥ 1465. τηθδ 8 
ἴο 88Υ πα δνθσΥ πηῆᾶη δὰ ἢ18 τὶσῃΐ 
ἴοοῦ Ῥᾶγθ, {παΐὶ 6 τηϊσῃς Ὀ6 1688 "Δ 0]6 
ἴο 5110 ἴῃ {Π6 ται : 1ῃ ΟἴΠΘΥ τνοτά8, ἢθ 
Βαα ΟΠΪΥ ὮΪ5 Ἰοἴς ΟΥ̓ τνθάϊκοὺ Ἰθρ 5Βῃ0α ἃ8 
ἀϑι], (Π6 ΟἴμοΓ Ὀεϊηρ ργθραγθα ἴο τηθοΐ 
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΄-΄ ᾿, Ἂ; ,ὔ Ν 3 ΄ ΄ 

“τῆς πρὸς τὸν πηλὸν. κατα οὖν μεταπύυργιον προσεμισγον 
Ἂν Ἂ » ΄ » ΄ “ Μ ΄ » ω Χ . 

πρὸς τὰς ἐπάλξεις, εἰδότες ὅτι ἔρημοί εἰσι, πρῶτον μὲν οἱ 
Χ ’, ,ὔ 

τὰς κλίμακας φέροντες, καὶ προσέθεσαν: ἐπειτα ψιλοὶ 
7 Ν ’ » ,ὔ - Ὁ ΄σ τ ΄ὔ 

δώδεκα ξὺν ξιφιδίῳ καὶ θώρακι ἀνέβαινον, ὧν ἡγεῖτο ᾿Αμμέας 
« , Ν “ ᾽ 4 Ν Ν ἈΠ ΘχᾺς δι. 8 ΄ ΩΣ 

ὁ Κοροίβου καὶ πρῶτος ἀνέβη, μετὰ δὲ αὐτὸν οἱ ἑπόμενοι εξ δ 
΄ 

ἄλλοι 
ἈΝ ΄ Ὗ ἐς Ἁ - " ΄ Ν 

μέτα τΤτουτους ξὺν δορατίοις ἐχώρουν, Οιἰς ἐτέροι ΚΟΤΟΊΓΙν τὰς 

΄ ἴω ’ὔ’ ».: 3, 

ἐφ᾽ ἑκάτερον τῶν πύργων ἀνέβαινον ἐπειτα ψιλοὶ 

5 ’ὔ »Μ “ Ψ ἴω ΩΝ ’ ἣ Μ 

ἀσπίδας ἐφερον, ὅπως ἐκεῖνοι ῥᾷον προσβαινοιεν, καὶ ἐμελλον 
΄ « ΄ Ἂς “ , 5 « ἣ. ἊΨ ΄ 

5 δώσειν ὁπότε πρὸς τοῖς πολεμίοις εἴησαν. ὡς δὲ ἄνω πλείους 
ΠῚ ᾽ὔ Ε Δ τὰ ΄σ ὔ ,ὕ ΄ 

ἐγένοντο ἤἥσθοντο οἱ ἐκ τῶν πύργων φυλακες" κατέβαλε γάριο 
΄“ ΄σ΄ » ΄ » Ν ΄σ » , 

τις τῶν [Ϊ]λαταιῶν ἀντιλαμβανόμενος ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων 
7, Ὰ “ , ᾽ ,ὔ ν ἄνα ν 5 χ 

6 κεραμίδα, ἢ πεσοῦσα ψοῴφον ἐποίησε. καὶ αὐτίκα βοὴ ἣν, τὸ 
κ Π Γ ν᾿ Ν ΄- “ ᾿ » Ν 5 σ ἊΝ 

δὲ στρατόπεδον ἐπὶ τὸ τεῖχος ὡρμησεν᾽ οὐ γὰρ ἥδει ὃ τι ἣν 
ἂν Ν “ Ν Ν ΄ ΕΣ ΄ 

τὸ δεινὸν σκοτεινῆς νυκτὸς καὶ χειμῶνος ὄντος, καὶ ἅμα οἱ ἐν 
΄ ’ ΄σ΄ι ΄-“ -- ’ὔ » μὲ Ια 

τῇ πόλει τῶν Πλαταιῶν ὑπολελειμμένοι ἐξελθόντες προσέ- 
΄σ ΄ “ ’ 5 ΕΣ Ἃ . 

βαλον τῷ τείχει τῶν [Πελοποννησίων ἐκ τοὔμπαλιν ἢ οἱ 
ΒΩ ὃ τ ΄ « Β “ “ Ν Ε Ἂς Ἂς 

αν βές αὐτῶν ὕπέρε αινον, οτῶς Ἠἢκιστα Ττρος αὐυτους τον 

ι-. προσέσμιγον ᾿- 2. πρὸς] οτῃ. Α. ἐρῆμοί ΒΕΚΚ. 2. καὶ] ΟὁΠ1.6. 
4- καὶ τῷ θώρακι Ἔ ἀμμαίας 61.- 5- Κοροίβου---ἐν οὖν τῷ νοτίῳ ΤΡ: 34. 2. 7 

Ηδς. ἴῃ Ε΄ ἃ ΤΘΟΘὨΠΟΥΘ ΤΠΔΠῚΙ βουῖρίἃ ΒΠι. καὶ πρῶτος ἀνέβη ] οτῃ. . ἑκα- 
τέρων Ἐ᾿ τες. Η.1.Ν.Ὸ.Ὁ. ἀφ᾽ ἑκατέρων ἡ. 7. μετὰ τούτους] οἵη. 6. 8. προσ- 
έφερον 6. προσβαίνοιεν ().(.6. 9. τοὺς πολεμίους Θ. το. οἱ] οπχ. Α.Ρ. 
κατέλαβε ἃ. τος. 11. τις ἐκ τῶν (.1,.0.}. 12. ψόφον Β. ΕΑ. οἵ τϑοθηβ Ε. 
δοῦπον ΔΑ. ΒΚ. (6]]. βοὴν ΕΚΉ ἸΚΟΝΟΝ ἃ.6.1. ΡορρΡο. ἦν] οἴῃ. ἃ. 
τος. Ε1,.0.Ρ. ΟΥ. Ηεγθορεη. ἀ6 166]8 1. 12. 15. προσέβαλον ἃ.ΒΑΈ ΘΝ. 
6.5.ἢ. Ρορρο. (0611. τβο. Εὶ, δὲ νι]ρο προσέβαλλον. τ6. ΔΙ ΟΡ νς 
ΒεκΚ. οἷ 6. ΒΑΕ. νυ]ρο, εὐ Ηδδοῖϊς. ἡ εδὲ. οἷ οι. Ῥ. 

[Ὡ6 ΘΠΊΘΓΡΈΠΟΥ οὗ {Π6 οαθθ6. (ΟὈΥρασθ (0 {Π6 οοιγβα οὗ {Ππ6 Παγγαίϊνθ, δ[ΓΟΥ 
ιν ὟΥ. δοοῦυ᾽ 8 ἀββουρίοη οἵ ἴΠ6 (ἀεν- 
ΙΔ ἢ ΤΠΘΙΓΟΘΏΔΙΙΒΒ : 

Ἐδοὰ Ὀοίίου Κῆθθ τὰβ Ὀαγθά, ἴο αἱά 
ΤῊΘ ὙΥΔΥΤΙΟΥΒ ἴῃ {Π6 δϑολ]δαθ. 

ΤΑΥ ΟΕ ΤῊΕΒ ΓΑΒῚΤ ΜΙΝΒΤΆΕΙ,, 
Οδηΐο ΤΥ. 50. χυ!. 

4. ἀνέβαινον) ““ Ῥγοςσοοίδα το τηοιηΐ 
“16 τ8]}.᾽ ᾿Ανέβη, ““τηουηϊεα." 11 
ἢν ρ]ασθα ΟΗ]ΥῪ ἃ σομηπηᾶ ΔΓ ἀνέβη, 
ἢ ῬΟρΡΡο, Ῥδοαιβα ἴη6 τνοσὰβ ὧν 
ἡγεῖτο--- ἀνέβη ἀτθ ἃ βοτΐ οἵ Ἰπίουτ ρθη 

γνΒ]Οἢ μον 1465 σταθρθαΐβ ἀραὶη ἢ 
ΒΟΠῚ6 5] :Γ ΔΙ ΘΓ υ]ο ἢ. νν αὶ ἢ6 πα βαϊὰ 
Ὀοίουθ. “6 Ὑγαηβι 0. ἔγο ΠῚ ΡαΙ Πρ ἃ 
Β06Π6 ἴ0 βία!ηρ' ἃ ἴα 15 τηαυκοα Ὀγ 1ῃ68 
νΑΥ Δ Οη οἵ ἴθηβθ [πη ἀνέβαινον ἴο 
ἀνέβη, ὑῃ6 ἢτδῦ γϑργθβθηΐβ {Π6 ραγίν ἴῃ 
{Π6 νοΥῪ δεῖ οὗ τηοιηίϊηρσ {Π6 νν8]], (Π8 
Βθοομα γϑοοσβ [Π6 [δου (Παῦ {Π6ὶγ οοπι- 
ΠΔΠ ΘΙ νὰ ἴΠ8 ἢνδὺ πὰρ νμῸ αἰά 
τηοιμΐ ἰὕ, 



ἘΥΓΡΡΆΦΗΣΟΥΨ. 

ῬΙΑΤΑ͂Α. Α. Ὁ. 438, 7. 
, ΣΞ Χ 53 ν ,ὕ , 
ἐθορυβοῦντο μὲν οὖν κατα χώραν μένοντες, Ἶ νοῦν ἔχοιεν. 

βοηθεῖν δὲ οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ 

ΤΠ 22. 
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τῆς αὐτῶν φυλακῆς, ἀλλ᾽ ἐν 
΄ 3 ΄ Ν ᾿ Ἂς Ὁ Ἧ; Ε] ΄ 

ἀπόρῳ ἦσαν εἰκάσαι τὸ γιγνόμενον. καὶ οἱ τριακόσιοι αὐτῶν, 8 

οἷς ἐτέτακτο παραβοηθεῖν εἴ τι δέοι, ἐχώρουν {ἔξω τοῦ 
΄ ᾽ ΕΣ Χ Ἂ 

δτείχους πρὸς τὴν βοήν. φρυκτοί τε ἤροντο ἐς τὰς Θήβας ο 

Ι. οὖν] οἴη. 6. Ὁ: 
ἑαυτῶν. 
Ηδδοκ. 5. ἐς] πρὸς α.1,..0.Ρ. 

1. ἐθορυβοῦντο μὲν οὖν κ. τ.λ.] “ὙΠΟΥ 
““ ραιρηῦ [Π6 ΔΙΑγ πὴ 1Ὁ 15 ὕΠπ|6, ΔΠᾺ ὙνῈΓ8 
“ε  ρδαγ ἴο0 δοῦ ἴῃ {Π6 11 Βθνογὰ] βίδ[]0}8 ; 
“Βαϊ 1ῃ {ΠΕῈῚΓ Ἰσπογάποθ οἵ τ μαῦ ννὰ8 
“16. τηδίζου, πῸΠΘ νϑηΐαγθα ἰο 511 
““ ἔγτοτὴ {Π61Γ οὐ ροβίβ. 

2. οἱ τριακόσιοι, οἷς ἐτέτακτο κ. τ. λ.} 
ΤῊΘ ἀγίϊο]θ ἴῃ {118 ραᾶββᾶσθ πὰ85 Ὀθεθη 
οΟὈ]δοῖθα το, Ὀθοδιιβθ ποίμιησ πα Ὀθθῃ 
5814 Ὀεΐοτο οἵ [Ππ6 δχϊβίθποο οὔ [Π6 θοαν 
οἵ πιθῃ ΠΟΘ ΒΡΟΚθὴ οἵ. Απᾶ ἃ 5:1η1]8Γ 
ΟὈ]δοῖοη. Πᾶ8 Ὀθθη πιδαβ ἴο {Π6 ἃ1110]6 
ἴῃ 1ἴΠ6 ψνογαβ τὰς τῶν Μυτιληναίων δέκα 
τριήρεις, 1Π1. 3, 4. ΠΟ 5.10} ΡΑΙΓΟΌ]ΑΓ 
ΠΌΠΟΙ Οἵ 5Π105 Πανηρ Ὀδθη Ὀοδίογθ 
αἰπαθα το. Βα ἴῃ Ὀοΐῃ {Ππε886 Οᾶ868, 
Πα ἴῃ Οἴμεῦβ ἴο 6 ποίϊοθα ργθβθηίϊνυ, 
16. ΔΙίο]8 18 θχαρίαϊπθα ὈΥ ἴῃ8 νου 8 
᾿πητη θα] αίθν [ΟΠ] ονπο: “Ἴ7ὴ6 [Ὦγθὺ 
““ Βυπαγοα, νη0 νι γ δρροϊηΐθα ἴο δοῖ 
“Οἢ ΔΠΥ Β.606Ὰ6ῃ ΘΠΊΘΓΡΘΠΟΥ :᾿ ““71ὴ6 
““ ἴ6ῃ 5Π105 οἵ 1Π6 Μυθ]θπέθδη8, ννΒ] ἢ 
“ΔΡΡΘηθα ἴο "6. ψ] ἢ {Πϑῖ 85. 1Π6 
“ σοῃτπρσοηΐ οὗ ΜυᾺ]Θη6 δοςογαϊηρ ἴο 
““ 1Π6 8]Ππᾶπ66.᾽ 6 βιιθβθααπθηΐ οἰαιβθ 
ἜΧΡΙαΪη8 [Π86 ΔΓΙ0]6 ἃ8. ΘοΟμ ] βίον ἂ5 1 
186 βθῃίθποθ Πδα στη, καὶ οἱ τριακόσιοι, 
ἦσαν γὰρ οἷς ἐτέτακτο--τριακόσιοι λο- 
γάδες. οΟΥ, τὰς δὲ δέκα τριήρεις, τοσαῦται 
γὰρ ἔτυχον---παροῦσαι. δ 4180 ἴῃ ΨΠΠ1. 
15» 1. τὰς μὲν ὀκτὼ ἤδη πέμπειν, αἵ ἀπο- 
λιποῦσαι τὴν φυλακὴν---ἀνακεχωρήκεσαν. 
Νού ἃ ψοσγὰ οἵ {Π686 εἰσῃΐ β5ῃ1ρ58 μά 
Ὀθθη τηθητ]οπθα Ὀδίοσγο, θα {Π6 οἰαιβθ 
αἵ ἀπολιποῦσαι---ἀνακεχωρήκεσαν 15 Θααϊ- 
γαϊθηΐῦ ἴο τοσαῦται γὰρ ἀπολιποῦσαι--- 
ἀνακεχωρήκεσαν. ΔΑαὰ ΨΠΠ]. 26, τ. ἀπα 
ΟἿ {Π18 ΒΆΠη6. ῬΓΙΠΟΙΡΙ8 [Π6 ΔΓΓο]8. ἴῃ 
ΥΠ1|. 13. αἱ ἀπὸ τῆς Σικελίας---ἑκκαί- 
δεκα νῆες 15 ῬΟΥΓΘΟΙΥ αἴθ η510]6 ἴῃ [56], 
Ἔνθ 1 τν8 σῇοοβα ἴο οτηϊξ 1 οὴ δοσοιηΐ 
οὗ {Π6 Δυιῃουν οἵ {π6 Ῥεβὶ Μϑ55. ἴῃ 
ννΒ]Θἢ 10 15 1ῃ {Π15 ῥΙδαθθ ννδῃτίηρ. 

4. ἐχώρουν Τέξω τοῦ τείχους πρὸς 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ, ΥΟΙ,. 1. 

αὐτῶν Ἀ.Β.Τ.ρ.ἢ. ΒΕΚΚ. οα. 1822. 
4. περιβοηθεῖν α. βοηθεῖν 1. 

τὰς] οπι. Ω. 

α. τϑο. Ε. οἵ νσυ]σο 
ἔξωθεν Ο.Η .Κ ΝΟΥ. ς«.α. τες. ΕΚ, 

τὴν βοήν) 1 ἅἃπ| ᾿πο]]η664] 0 ἄρτθα ψ ἢ 
Ἠδδοκ τΠαὖ ἔξωθεν 15 τὶρῃϊ, ἃ5. σίνθη ὈΥ͂ 
4}} τῃ6. "εϑὲ Μϑϑν. δἰμοιρῃ 1 Πᾶνθ 
γ]Θ] 664 το {Π6 τπιη]ζθ] ΔαϊΠοιιῖν οἵ Βεκ- 
Κού, Ῥορρο, δπὰ (ὔ]]θυ, ἴῃ τρϑίαϊπηρ 
ἔξω ἴπ [πὸ ἰοχέ. ᾿Εχώρουν ἔξωθεν οσουϊὰ 
ποῦ ᾿παθθα βἰρηϊν, “ΤΠ ΘΥ ̓ ἰβϑαθα ουΐ οἵ 
κε [Πθ6 νν8}},᾽ Βαϊ {Π6 Ἤτοι οὗ {Π6 νψοσὰ8 
18. ἐχώρουν πρὸς τὴν βοὴν, ἔξωθεν τοῦ 
τείχους, ὑΠπαῦ 15, “ΤΠδΥ τηονθα ἴἰπ {Π6 
“ αἸΓΘΟ ΠΟ οὗ [Π6 δάση, Οἡ {Π6 Οπΐβι 6 
"ΟΥ̓ 1Π6 νν8]},᾿ βιιρροβίηρ {Πϑῖὴ ἴ0 Πᾶνβ 
Αἰγθα αν 54}1Π164] οὐ ὈΥ ἃ σαΐθ ἴῃ ἃπΠΟΙΠΘΓ 
ΑἸΔΓΟΙ Οὗ {Π6 11π68, ἃπα αἰθβου ]ηρ᾽ 
ΤΠ 60 ἃ5. δι ἰινᾶποὶηρ [ον αγβ {Π6 βοπηΐ 
οὗ {Ππ6 δοίϊοῃ, ποῖ οἡ {Π6 νν8]15. θαΐ ἢ 
{πΠ6 οὔΐβις οὗ ἵπθιη. Απᾶ ἔξωθεν εχ- 
ῬΓΘΕΒ68. [Π18 Θχϑοῦν, ἃ. ἄνωθεν, 11. 102, 
8. Βισῃϊῆθβ, πού “" ἔγοιη ἀθῦονθ," Ὀαΐ “αἵ 
κε [Π6 ΠΡΡΕΙ μαζί, αθονθ.᾽ 866 [Π6 ποίβ 
{Π6Γρ. 

5. φρυκτοὶ πολέμιοι] Ετομη ψ»ηαΐ 15 
Ποτα βαϊα, πα 4180 ἔγτοσὰ οἢ. 8ο. οἵ {Πὶ5 
θοοῖς, [δ ἀρρθᾶγβ δυϊάθπῦ ὑπᾶΐ τἢ6 ατὲ οὗ 
55.818. ἴπ Π6 ἂρθ οἵ ΤΠπον 4165. ννὰ8 
ποῦ 850 ΘΗΓΓΕΙΥ ἴῃ ᾿ἴ8 ΠΆΠΠΟΥ ἃ5 {Π8 
ΒΟΠΟΙΙ δῦ ἀπ ΡοΟ]γθ 8 (Χ. 40.) ταρτο- 
βοηΐ 1. Ηδα {Π6 φρυκτοὶ πολέμιοι 8ΔΠ- 
ποιιηοθα ποίπϊησ Ὀαὺ {πᾶῷ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ 
ὙΡΕΓΘ τηδκίηρ 8ἃΠ αἰΐζδοϊκ, δπαὰ Πα [Π8 
ΒΙ0:8] σΟηβιβίθα ΤΠ ΘΙ], ΔΟΟΟΓαΪηρ ἴο 
{Π6 ϑομο]αβέ, οἵ Πρ ἢ 8. πηονϑὰ τπρ πᾶ 
ἀοννη, νΠθγθαβ ἔποϑθ νυν ὨΙΟἢ ἀηποππορα 
[Π6 σοτηϊηρ οἵ ἃ ἔθ Πα νου βίδ ΠΟΠΆΓΥ, 
10 15 αἸΠΊοαΙς το οοποοῖνο ὑπαὶ {Π6 6- 
Ὀδη5 οου]α Πᾶν βιρροβθα {παΐ 8]] νγὰβ 
τ]ρηῦ, ΨΠΘη ΠΟΥ 8ᾶνν {Π6 5ῖρῃαὶβ οἵ 
ἰάγτη ἃπα οὗ ἀββϑισάποθ οἵ βαίοιν θχῃὶ- 
διιοα τοροίμοσυ. Βιυῖ 1 [ῃ6 ΠΠΙΡΘΙ ΟΥ̓ 
Ροβιοη οἵ ἴπ6 ἸΙρῃϊβ ἱπαϊοαῖθα [6 
ΠΌΙΊ ΕΓΒ. Οἵ [Π6 ΘΠΘΠΊΥ, ἃ8. 5665 ΡΓῸ- 
ὈΔ016 ἔγοπι ΠΡ. 8ο, 3. ογ {πῃ αἸγθοῦοῃ 
ἴῃ ὙνΏΙΟ ἢ6 ννὰβ τηονἱηρ, (6 ΟΥΠΟΥ 
Πρθῖβ ρὰῦ τΡ 850. ἃ5 ἴο ᾿πύρυιθυε ἢ 

ΒΡ 
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ΡΙΑΤΖΒΑ. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΎ : 

Α. Ὁ. 428, 7. ΟἸν ΤΡ. 88. «. 
’ “ δὴ Ν . ᾽ “ ᾿ 

πολέμιοι: παρανίσχον δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως [Π]λαταιὴης 
Ν “- 7] λ Χ ΄ ΄, 

ἀπὸ τοῦ τείχους φρυκτοὺς πολλοὺς πρότερον παρεσκευασμέ- 
᾽ ϑίν ς “ “ » “ Ὁ ΄ “ , 

νους ἐς αὑτὸ τοῦτο, ὁπως ἀσαφὴ τὰ σημειὰ τῆς φρυκτωρίας 
΄ Ἂ ͵, 3 Ν ΩΝ θ ΄- γλλ ; Ν 

τοῖς πολεμίοις ἢ καὶ μὴ βοηθοῖεν, ἀλλο τι νομίσαντες τὸ 
͵7ὔ 3 δ ΝΝ “Ὁὃ Ν “ ΄ ΒΕ ΄ » , 

γίιγνομεέενον εινᾶί ἢ ΤΟ ον. σΤριν σφῶν οι ἄνδρες οι ἐξιόντες ὃ 

διαφύγοιεν καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλάβοιντο! ΧΧΙΠΠ. οἱ δ᾽ 
« Ἴ 7 " - “ » ’, ε - ΄- - 

ὑπερβαινοντὲς τῶν [Ϊλαταιῶν ἐν τουτῳῷ, ὡς οἱ πρῶτοι αὐτῶν 
᾽ ΄ ΄ς “-“ , « ΄ὔ Ἂν ΄ 

αναβεβηκεσαν καὶ τοῦ πύργου εκατέρου τοὺς φύλακας δια- 

1. ἐκ] ἀπὸ ΗΝ.Υ. 
8. ἀνεβεβήκεσαν Ἰὰ. 

{Π61Π|, πα τηδῖτθ {Π6ῚΓ σοτητηι οί] 0 
ἘΠΙΏ16]]1010]6, νοῦ] πδίαγα!]Υ Πᾶνα {Π6 
εἴδει οἵ Κοορίηρ ἴπ6 “ΠΘθδΠ5 1ῃ 51185- 
ῬΘΏΒΘ6, [Ὁ [Π6Ὺ νου] ΟἾΪΥ Κηον {παΐ 
ΒΟΙΏΘΙΠΙΠρΡ ννὰ85 Π6 τηδίίοσυ, θπῦ νου] 
ΠΘΙΓΠ ΘΓ Κπονν ναῦ {Π6 ρα ΠΟ] ἀδη- 
ΘΘΓ ψγ88, ΠΟΥ ἴῃ νυν δῦ αἸγθοοη ὑΠοὶῦ οἷ- 
ἴοτίβ νου] θ6 πηοβύ ἀν} 4016. 

1. παρανῖσχον--ὅπως ἀσαφῆ ἢ καὶ μὴ 
βοηθοῖεν) ““ ΟΡ Βεγναπαάτη, οἰϊαπη Δ η1{1- 
“ αποῸ5 οὐ αΠρθηΐθβ βου ρίογθβ ορίδίὶ- 
“" γᾺΠῚ ὈΓΘΘΒΘΠΡΙ5. ᾿ΠΠΡΌΓΘ, Ὁ] ἤΠΘΠῚ 
“ς ἸηΠ]οαηΐ ἢτιης 6886, ΠΟ π΄ απ] ἢαΐ, 
“864 αἱ συϊα ροβϑβὶῦ ἤθυὶ. ΔΊ 561α- 
ἐς Ἰργατη δα Εατρια. ΕἸθοῦ. ΡΟ. δάθηῃ 
““ ΑἸ γθηΐα ΘΟΠ]ΠΟΙνΙ οὐ ορίδιιν! ἴῃ 
“Κ ΟΥΔΓΟΙ6 Ὠἰβίοσιοα θὐϊατη ροϑβύ Ὀγροίθυ!- 
““ [πὴ δβύ, αὖ ἀρὰ Ηροτγοσοί. 11. γό, 
“2. τῶνδε δὲ εἵνεκα ἀνῆγον τὰς νῆας, ἵνα 
““ δὴ τοῖσιν “Ἕλλησι μηδὲ φυγέειν ἐξῇ, 
“ς ἀλλ᾽ ἀπολαμφθέντες ἐν τῇ Σαλαμῖνι 
τ ᾿ ἰϑαῖεν τίσιν τῶν ἐν ᾿Αρτεμισίῳ ἀγωνι- 
. σμάτων. ΙΧ. "1, 3. ἐς τοῦτον δὴ τὸν 

“ χῶρον ἐβουλεύσαντο μεταναστῆναι, ἵνα 

καὶ ὕδατι ἔχωσι χρῆσθαι “ἀφθόνῳ, καὶ 
οἱ ἱππέες σφέας μὴ σινοίατο Ποῖ- 

ΤΠΔ ΠΏ, Νούοθβ. οὴ Ίρογ, ἢ. 350. (ὐοπι- 
ΡᾶγΘ π6 Ῥαββᾶρθβ ἤθγ ααοῖθα ἢ [Π6 
Οη6 ἴῃ [6 ἰοχί, ν᾽ ΠΝ Τ αὐ; 4: ναῦς-- 
ἐπλήρουν, ὅπως ναυμαχίας τε ἀποπειρά- 
σωσι,---καὶ ἧσσον οἱ ᾿Αθηναῖοι κωλύοιεν 
ἀπαίρειν. ψ ἢ ΝΗΙ. θῇ. 5: “παρῆλθεν--- 
ἵνα διατρίβῃ ---ἶνα ἐκχρηματίσαιτο. ἀπὰ 
ΜΠ ἃ Ράββαρσθ πὰ ᾿ὑαυρΊ 468, Πθοαθὰ 
1120, ΄φυοίοα ὃν Μτ. “αἴθ ἴῃ ἢϊ8 (οτη- 
τηθηΐῦ οὐ 1)αννοβ᾽ (ἀποηβ, δηα νυν ϊοἢ ἢ8 
68}18. ““ ΒΙ Πρι]ΑΥ]Υ ανν κυναγὰ :᾿ἢ 

ςς 

ςς 

ἔδεισα, μή σοι πολέμιος λειφθεὶς ὁ παῖς 
Τροίαν ἀθροίσῃ καὶ ξυνοικίσῃ πάλιν" 
γνόντες δ᾽ ᾿Αχαιοὶ ζῶντα Πριαμιδῶν τινὰ 
Φρυγῶν ἐς αἷαν αὖθις αἴροιεν στόλον, κ. τ. Δ. 

'ὖ 

4. 7] εἴη σοτγ. τεο. Ε᾿ ἡ. ὡς οἷ] ὅσοι Α.Β.Ε..ρ. 

Νονν ἴδ Βθθῖηβ [0 τὴθ {παῤ ἴπ 81] {Π6868| 
Οᾶ565 [Π6 ἐγδηβιθοη ποτ {Π6 Βα ]απο-, 
Ὦνθ ἴο {Π6 ορίαἴϊνθ τποοὰ 18 πιθαηΐ ἴο. 
8ῃδνν {Παΐ [Π6 Βενεγα] σοηβθη ΘΠ 68. ἅΓΘ, 
ποῦ σοπίθιη ΡΟΓΆΠΘΟΙΒ, θαὺ {Παῦ {ΠῸ 5.-᾿ 
7αποῦνα πποοα Ἰηα]οαΐθβ [Π68 ἐπιπιοϊαίο, 
πη {Π6 ορίαὔϊνθ [Π6 γϑηιοέθ Θοπβθηπθποθὶ 
οὗ {Π6 δοίίοῃ σοηταὶ ποθ ἴῃ {Π6 ρυϊποῖραὶ 
ΨΘΙ ; {πΠ6 βθοοῃα θείῃ ἃ σοηβθα ποθ. 
ὌΡΟΠ {π6 ἢγϑῦ: δηα {παῤ ἴο χπαᾶῦὶς [}]8 
βτδάδίοῃ ΑἸ γθηῦ τηοο 8 ἃΓ6 θη ρ]ουθα, 
δηαὰ [Π6 βι] αηοίϊνα 15 {Ππ|5. πιβο ὄνθῃ 
ΨγΏΘΓΘ. {Π6 ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ ν Ὁ 15. ἴῃ [Π6 ραβὲ 
ἴθηβθ, Ὀθοαιιβ8 οἴμουννῖβ ἴΠ6 αἰ Ποιοη 
Ἰητοπ 64 σου] ποῦ θ6 τηλυκοά. Ππ5 
ἴῃ [Π6 ἰοχύ {Π6 ᾿πηπηθαϊαΐθ ΘΟ ΞΘ ΘΠῸ08 
οἵ ρυζηρ' αρ 116 Δα ΠΟ η 8] Πρ 5. ννὰ8 
{Ππᾶῦ [Π6 ΘῃΘΙηΥ 8. ΒΙρΠ 815 ἩΨΕΓΘ τοπαοτοα 
ἘΠΙΠ6]]101}0}]6 : {Π6 τοηηοΐθ ΘΟὨΒΘΑΩΌΏΘΗΟΘ, 
ΟΥ̓ ἴΠ6 σοηβθαιθηςα οὗ ἴΠ6 ἢτγϑι οοηβο- 
αάθηοθ, νναϑ8, ὑπαΐ {πΠ6 'ΓΠΘΡαη5. αἸαὰ ποΐ 
ΘΟΠῚΘ ἴο Ἰοῖη {Π οὶ ἔγιθη 8, Ὀθοδιιβ8 {ΠΟῪ 
σου] ποῦ τπιπογβίαπα {Π6 βἰσηαὶθ. Απα 
ἰδ ΜῈ} θ6 Ἰοπηα ἐπαξ {Πἰ5 βοϊαίϊοη ΜῈ] 
ἌΡΡΙΥ ἴο 8}1 {Ππ6 Οὔπεὺ ραββασθβ αοίθα 
ἴῃ 6 θοστπηϊηρ οἵ 1ηἰ5 Ὠοῖδ. 

6. οἱ δ᾽ ὑπερβαίνοντες τῶν Πλαταιῶν, 
--εφύλασσόν τε---καὶ---οἶ μὲν---εἷργον---- 
οἱ δ᾽ ἐν τούτῳ, οἱ πλείους---ὑπερέβαινον] 
ΤῊΪβ 18 ἀποίπον ἰπβίαποθ οὔ 1} 6 ΒΕ ]θοῦ 
θοίηρ; ἤγϑὺ βίαϊθα τπιηῖνθυβα!ν, πα τΠ6π 
αἰνίάοα ἰηΐο ἴΐ8. βθνθῦαὶ Ραγίβ, δπα οἵ 
[Π6 ποτηϊηαίϊνα οαβ8. θθὶηρ πι86α ἴο θχ- 
ῬΓΘ58. ΒΟ. {πὸ ἡνμο]8. Βα ]θοῦ ἀπα 118 
Ραγίβ, ὅθ ορρο, Ῥγοϊθροιῃ. Ϊ. Ρ. 107. 
κάτωθεν καὶ ἄνωθεν. ἴἴγοπὶ 1Π6 Ραββᾶρθ 
ὙΠΟ ἢ ννὰβ σαγυϊθα ΓΠγοὰρἢ {Π6 ἴοννογβ, 
δὴ ἔγοτῃ {πὸ ϑατητηϊ οἵ {θιη, νυν ἈΙΓΠΘΥ 
ΒΟΠῚ6 οὗ {πὸ Ῥ]αϊεραη8. πδα τηοὰηϊθα ὈΥ 
Ἰαά άογ8. 
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911 

Α.6. 498, 7 
ῃ 3 ΄ ΄ " -- , 9 

φθείραντες ἐκεκρατήκεσαν, τάς τε διόδους τῶν πύργων ἐν-- 
’ὔ΄ » ’ὔ ; » 3 ἴω 5 “ 

στάντες αὐτοὶ ἐφύλασσον μηδένα δι’ αὐτῶν ἐπιβοηθεῖν, καὶ 
, ’΄ Ν ΄“ ’ ΄σ ’ 

κλίμακας προσθέντες ἀπὸ τοῦ τείχους τοῖς πύργοις καὶ 
5» ΄’ 3) ΄ ΄ Ἁ Ε] ᾿ς ΄“- ΄, 

ἐπαναβιβασαντες ἀνδρας πλείους, οἱ μέν ἀπὸ τῶν πύργων 
Ν - ΄ "ὕ κ - ΄ 

ὅτοὺς ἐπιβοηθοῦντας καὶ κάτωθεν καὶ ἄνωθεν εἷργον βαλ.- 
΄ ᾽ » ’, ΄ ΄, Ν ΄ 

λοντες, οἱ δ᾽ ἐν τούτῳ οἱ πλείους πολλὰς προσθέντες κλί- 
“ Ν Ν ᾽ ΄, » ΄ γῶν “- ΄ 

μακας ἅμα καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀπώσαντες διὰ τοῦ μεταπυργίου 
“" ᾿ς βεα «ες ᾿ Υ ϑόύδοι ἡ 3 Ν ΄“ ,ὔ 

ὑπερέβαινον" ὁ δὲ διακομιζόμενος ἀεὶ ἵστατο ἐπὶ τοῦ χείλους 2 
ω ΄ Γ- Ν » - Ἐπ ΄ Ν Ἀγ ἢ ΕΝ 

τῆς τάφρου, καὶ ἐντεῦθεν ἐτόζευόν τε καὶ ἠκόντιζον, εἴ τις 
-“ Ν Χ ΄σ Ν “ “ Ψ' 

ιτοπαραβοηθῶν παρὰ τὸ τεῖχος κωλυτὴς γίγνοιτο τῆς διαβα- 
᾿ ΄ Υ ΄ ᾽ Χ ΄σ ᾿ 

σεως. ἐπεὶ δὲ πάντες διεπεπεραίωντο, οἱ ἀπὸ τῶν πύργων, 3 
“ « ᾿ ΄“ , » ΄ δ᾽ τς Ν 

χαλεπῶς οἱ τελευταῖοι, καταβαίνοντες ἐχώρουν ἐπὶ τὴν 
΄ ; » ᾽ὔ ᾳ ΄ 5 ΄σ » ’ὔ 

τάφρον, καὶ ἐν τούτῳ οἱ τριακόσιοι αὐτοῖς ἐπεφέροντο λαμ- 
7, ΕΣ ΄ Χ 5 “-“ » 7, Γιὰ ἐν ΄“ 

πάδας ἔχοντες. οἱ μὲν οὖν ΠΠλαταιῆς ἐκείνους ἑώρων μᾶλλον 4 
» ΄ ΄ ΄. ΄σ πον ας “ ’ὔ ΄ ’ 

ἴ5εκ τοῦ σκοτοὺς εστῶτες ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου, καὶ 
ΠΥ ραν, ΄ Ν » 7 Εχ Ν .Ν » Ν Ν » “ 

ἐτόξευόν τε καὶ ἐσηκόντιζον ἐς τὰ γυμνὰ, αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ 
».. ἘΣ Ω κ Ν ᾿ ΄ εκ “ 
ἀφανεῖ ὄντες ἧσσον διὰ τὰς λαμπάδας καθεωρῶντο, ὥστε 

ὩΣ “ ΄ ΄ι ἐν “"ἷ » " 

φθάνουσι τῶν [Ϊλαταιῶν καὶ οἱ ὕστατοι διαβάντες τὴν 
΄ ἊΝ Ἀ ͵ὔ «»-.- , Ν ᾽ ,ὔ 

τάφρον, χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως" Κρυσταλλὸς τε γὰρ ἐπεπήγει 
» ΄, ᾽ ἈΡ κ 7 κ δ ἘΡΡῚ μὰ ΄ » - » 7 “. 

οοῦ βεβαιος ἐν αὐτῇ ὥστ᾽ ἐπελθεῖν, ἀλλ᾽ οἷος ἀπηλιώτου ἢ 

Ἵ. ἐνστάντες αὐτοὶ ἈΒΙΟΕΟ.Η.Κ..Ο.Ρ. ΘΟ. ο.4.ς.Ἐν.}.1. Ηδδοῖϊς. Ρορρο. 
(0611. ΒΕΚΚ. ναυΐρο αὐτοὶ ἐνστάντες. 5. βοηθοῦντας 1,.0.Ρ. καὶ Δηΐθ κατ. 
οἴη. ἢ. οὐ τϑο. Ε. 6. προθέντες σ.Ὦ. 7: πυργίου α. μετὰ πυργίου Υ. 
8. χείλους] τείχους σ. κι: 9. ἠκόντιζόν τε καὶ ἐτόξευον ἴ΄. 1Ο. τεῖχος] 
χεῖλος 1. τείχους καὶ ἐντεῦθεν ἐτόξευον (ἀ.1.1,.0. Ρ' τύ. ἐπηκόντιζον 
Η. εἰ τες. Ἐ. τὃ. ΠΈΣ αν ἨΞΕ το: ΚΕ 20. βεβαίως ἃ. ἐπανελθεῖν Ἐὶ. 
ἐλθεῖν 6. 

12. χαλεπῶς οἱ τελευταῖοι] 1 Πᾶνα 
Ῥ]αοθα ἃ οοιητηα Ὀδίοσθ δη6 αἰζεσ {Π 658 
τνογάβ, Ῥδοδῖιβο {ΠπΠῸ6 {γαπβ]αίίοη οἵ {π6 
ΒΘηΐΘΠ6Β 566Π18 ἴο Π1Ὶ6 ἴο Ὀ6 [Π18. “6 
“ἢ Ραγίν ἔτΌτ [Π6 ἴοννεῦβ ἀθβοθηαθα δηά 
““ δαναπορᾶ ἴο {Π6 ἀἸΐοἢ, {Πμοβα οἵ {Πεὶσ 
“ ὨΌΤΗΡΘΙ ΨΏΟ σᾶτη6 ἰαϑὲ τηδκίησ {ΠοὶΓγ 
κε τνὰν ΨΊ αἰ βηου]γ." Απα {ῃυ5 Μτ. 
ΒΙοοπηβεὶά ἢδ5 ἀπαετβίοοα ἴῦ. 

20. οἷος ἀπηλιώτου ἢ βορέου] ““ϑο0ἢ 
“8. Ὁ5ΠΔ}}γ 15 Του πα νΡΏθη {Π6 τ]πηα 18 
“ ραβῦ Ἰηβίθδα οὗ πογίῃ.᾽ 80 1η6 5.8ο- 
μι ἘΠαογβίδη 8 ἴΠ686 τνοσάβ, 5 ἀο68 

Α͵5Ξὸ Μτ. ΒΙοοιηῆο!α ; δπᾶ 1 αν πὸ 
ἀοαδὺ ὉΠπᾶῦ {Π15 15 {π6 ἔστι ἰηἰογργοία- 
ποπ. ΤῊ ΞοΒο]Ἰαβίβ οἵ Οοηβίδπεηορ]6, 
ΒΟΥΕΨΘΥ ἸΡΏΟΓΔΗΐ ΟἿ ΤΩΔΏΥ ΡΟΪηΐ5, τηϊιδῦ 
αὖ Ἰοαβύ ῃᾶνθ Ὀθθη δοααδϊηΐθα νυ [18 
γαίῃ Υ ἴπῃ [Π6ῚΓ ΟὙ ΘΟΙΠΐΓΥ ; δηα {Π6 
ΒΟΒΟ]Ι τη βορέας γὰρ βέβαιον ποιεῖ κρύ- 
σταλλον, ἀπηλιώτης δὲ ὑδατώδη, ΤηΔΥ͂ 
{Πουοίοσθ Ὀ6 γθαβοηδῦ]ν ᾿ἰβιθηθα ἴο. ΤΠ8 
δαϑβύ νη οὗ ὕτϑθοθ 18 ᾿ηπἀ θα νον αἸ- 
ἔεγοπί ἴγτοπη {Π6 βαβί νη οἵ Επρ]απα 
Δα (ἀθυτηδηῦ ; δπα ἰηβίθαα οὗ βαυ]ηρ 
ἃ5 γγα (ὁ 1ῃδ΄ “16 ψὶπα ἴῃ {Π6 βαϑβῦ 18 
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Θ1ῷ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 
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» « ἧς “-“ Ν « Χ ΄ ᾽ ’, - 

βορέου ὑδατώδης μᾶλλον, καὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ ἀνέμῳ ὑπονει- 
’ὔὕ Ἄ Ν -“ » 3 “ 5 ᾿ς ὮΝ  ς Ῥ 

φομένη πολὺ τὸ ὕδωρ ἐν αὐτῇ ἐπεποιήκει, Ὁ μολις ὑπερ- 
᾿ « "4 ᾽ ΄- 

δέχοντες ἐπεραιώθησαν. ἐγένετο δὲ καὶ ἡ διάφευξις αὐτοῖς 
“-“ Ν “- οὶ Ν Ὡ ; ε Ἶ 

μᾶλλον διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγεθος. ΧΧΙΝ. ορμήσαντες 
΄ ς “ »» » ΄ Χ ᾽ 

δὲ ἀπὸ τῆς τάφρου οἱ ᾿]λαταιῆς ἐχώρουν ἀθρόοι τὴν ἐς 8 
« ὩΝ “- Μ δ - ἊΨ 

Θήβας φέρουσαν ὁδὸν, ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ τοῦ ᾿Ανδροκρά- 
« “ “- » » ᾿ «ε 

τους ἡρῷον, νομίζοντες ἥκιστα σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑποτο- 
΄“ 72 δ Ἀ ͵ Ν “ ἀν ἀμ 

πῆσαι τραπέσθαι τὴν ἐς τοὺς πολεμίους καὶ ἅμα ἑώρων 
Χ ν Ν ΄- Ν 

τοὺς Πελοποννησίους τὴν πρὸς Κιθαιρῶνα καὶ Δρυὸς κεφα- 
“ Ἂ ΄ ΄ 

λὰς τὴν ἐπ᾽ ᾿Αθηνῶν φέρουσαν μετὰ λαμπάδων διώκοντας. 
Ν Ἵν“ αἰ Ἂ Δ Ἃ 

2 καὶ ἐπὶ μὲν ἐξ ἢ 

9] 

ἑπτὰ σταδίους οἱ Πλαταιῆς τὴν ἐπὶ τῶν 

Θηβῶν ἐχώρησαν, ἔπειθ᾽ ὑποστρέψαντες ἤεσαν τὴν πρὸς τὸ 

ὄρος φέρουσαν ὁδὸν ἐς ᾿Ερυθρὰς καὶ Ὑσιὰς, καὶ λαβόμενοι 

1. ὑδατώδους α.1. ὑπονειφομένη Α.Β.Ο.ΒΗ.Κ.α.5.}.1. Ῥορρο. (611. ΒΕκΚΙ.. 
Ε. οὖ νυ]ρὸ ὑπονιφομένη. 
1ο. ἀπ᾿ Ο. 11. τῶν] ΟΠ]. 
να]ρο εὐ ΒΈκΚΚ. ἐρύθρας. 

““ ροοά ΠΟΙΓΠΘΓ [ῸΓ τηδῃ ΠΟΙ Ὀραβί,᾽ ἴΠ6 
Γ ΌΓΚΒ 68]} τὉ ““ἃ αἰνίπθ νη τννα[ηρ ἴο 
“Πριη ἴΠ6 Ὀ]οββίηρ οἵ Μρεοοα." πα 
ϑύπαγί βαν8 [πδ΄ 10 ὈΤΙΠ ΡΒ Ρ]θαβδηΐ ΓΆ]Π5, 
ΔΠπαὰ ἔανουῦβ νϑροϑίαθοπ. ὅδ Κσπιβο, 
Η 6115, νοὶ]. 1. Ρ. 3222. ΕῸΓ {Π6 Ομ] ββίο ἢ 
οἵ μᾶλλον Ὀδίοτα ἢ, ΘΟΙηρΡατΘ ΘΌΡΠΟΟ]68, 
Α]αχ, οὐό. 

ἐμοὶ πικρὸς τέθνηκεν, ἢ κείνοις γλυκύς. 
(ΟὐἸηράγα ποίθ οὴ ὙΠ]. 40,1 

[Ποῦ γθθ ῬΡΙΌΡΟΒΟΒ [0 βίγικα ουΐ [Π6 
ννΟΣβ ἢ βορέου ἃ5 ἃ Τη6Γ6 σοββ, δα θα 
ἴ0 ΘΧρ]αῖη {Π6 πηθδηϊηρ Οἵ μᾶλλον. 
(ΔΟἸ]Ο ᾿ῃ Ὠ15. Βθοοηα δα ΠΟῊ ἸΠΠΔΡΊΠΘΒ 
Ὁπαῦ ὈΟῸ {Π6 που ἀπ βαβῦ ν]παβ 
ὙνῸΓ6. πιοὶδέύ ψιπῆβ, 580 {παῦ (Π6 66 
γνΟ ]α ποῦ θ6 ἤγπι ννἤθη οἰ Ποὺ οἵ ὑΠθτὰ 
Ὀ]ονν. Βυῦ 1Ε δνϑὺ Πθγ8 ννὰβ ἤστη 166 αἵ 
411, ἀπο ψνῃαΐ τνημα οουἹά ἰδ (αϊκα 
ΡΙαςθ, ᾿{ Ἢ σου] θ6. πϑιῦμουῦ ἢ ἢ 
οαϑύ νη], ΠΟΥ γϑῦ νυ} ἃ Πουἢ ὃ ΒΌΓΟΙΥ 
(Ο]]οΥ ἄο68 ποῦ βιρροββ [παΐῦ Ὁ ψου]Ἱὰ 
ἴγθθζθ ΠΆΓΟΥ νυ ἤθη {Π6 νη νὰ ἴῃ 1Π6 
ΒΟ ΟΥ̓ τοδί. ΕἸἼΠῸΥ {Π6ὴ ννα τητιδ 
[ΓΟἸ]ονν [ οὈτθο ἴῃ βυυκιηρ οὐ {Π6 ννοτ 8 
ἢ βορέου, ΟΥ̓ ῦ 566 Π|8 ᾿τηρΟΒ510]6 ἴο ἰη- 
[ογργοῦ {Π6ΠῈῚ 1Π ΔΠΥ ΟΠΘΙ ννὰν [Ὠδη 
τΠαῦ νυ] ο ἢὰ8. Ὀθθη [Ο]]οννΘα ἴῃ {Π6 

4. καὶ ἐγένετο ἴ,.0.". 
: 13. ἐρυθρὰς Β.Η.1,. ὍΣ σ. Ρορρο. 

ὑσιὰς Α.Β. Ἡ. γ.» 

6. δεξιῷ Κα. ἀνδροκάτους Β. 
ἐρυθρὰ Ν. 

να]ρὸ ὑσίας. Ὁ ΡΡορρο. (Δ06|1. ΒεΕΚΚ. 

ΓΟΥΤΊΘΥ Ρατὺ οὗ {{|85 ποίθ.7 
6. ᾿Ανδροκράτους] Ηεγοάοίιβ, ΙΧ. 

23, 5. Ἑτάσσοντο κατὰ ἔθνεα, πλησίον τῆς 
τε κρήνης τῆς Γαργαφίης, καὶ τοῦ Τε- 
μένεος τοῦ ᾿Ανδροκράτεος τοῦ Ἥρωος. 

ΡΙαΐατο. Αὐδα, 325. Βεβροπαϊω 
ΑΡΟΙ]Ο, Ἰαῦπσοβ οχ Μθα]β ν]ἱοίουϊαπὶ 
ΔΕΠΘΕΐθηβ65, 51. νοΐὰ Νύμφαις Σφρα- 
γίτισι ὅθ. παποπραββθηΐ, καὶ θύοντας 
Ἥρωσιν ᾿ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΕΙ, Λεύκωνι, Πει- 

σάνδρῳ, Δαμοκράτει, “ ψίωνι, ᾿Ακταίωνι, 

Πολυϊΐδῳ--- Ἀρχηγέται Πλαταιέων ἦσαν. 
τ-αὐτοῦ δ᾽ ἣν καὶ τὸ τοῦ ᾿Ανδροκράτους 
ἡρῷον, ἐγγὺς ἄλσει πυκνῶν καὶ συσκίων 

δένδρων “περιεχόμενον. 101 ρῖὸ Νυσίων 
Ἰορδ Ὑσίων ἐὰτη ΜΆ. οἱ διαμαρτεῖν. Η ο5 
ΟΡΙΠΟΥ οοηϊοβίαϊαβ οδὲ Αὐομιάδιημβ, [1]. 
4: Ὁ: Δ ΑΒ5. 

. τὴν πρὸς Κιθαιρῶνα καὶ Δρυὸς 
κεφαλὰς) ΕῸΓ {πΠ6 ρϑορταρῇγυ οἵ ῃ8 
Ράᾶββθβ οἵ ΟἸΠτοη, οἵ Ρ]αἴεοα, Η γβίθ, 
δηα Εν, [ῃ6 ἜΠΗ ς 15 του δ ἴο 
δὲγ ΟΥς (6118. πὰρ αὖ {Π6 οπα οἵ [Π8 
γνΟΪατηθ, ἀπ ἴο {Π6 Τπϑ ΠΟ" ἡν] ἢ δο- 
ΘΟΠΊΡΔΏΪ65 ἴὔ, 

Ὑσίας) 1ὰ ΜΒΗ͂. οἱ Ξίθρῃ. νι. 
Νοβίσιμῃ, 110. Ν΄. 85, 2. Ῥαιβαη. Βωοί. 
ΙΧ. 2. ἐν τῷ Κιθαιρῶνι ὀλίγον τῆς εὐ- 



ΞΡ ΕΑ ΤΘΤΙΣ ΤῊ ἼΠῚ 54. .2: θῶ 

ῬΙΑΤΖΕΑ,. Α. 06. 428, 7. ΟἸνΙΩΡ. 88. 1. 

τῶν ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τὰς ᾿Αθήνας, ἄνδρες δώδεκα καὶ 

διακόσιοι ἀπὸ πλειόνων" εἰσὶ γάρ τινες αὐτῶν οἱ ἀπετρά- 
“ “ἤ 3 Χ ΄ Ν Ἑ , - Ἂν ϑιννμς 

ποντὸ ἐς τὴν πόλιν πρὶν ὑπερβαίνειν, εἷς δ᾽ ἐπὶ τῇ ἐξω 

τάφρῳ τοζότης ἐλήφθη. 

χώραν ἐγένοντο τῆς βοηθείας παυσάμενοι" 

ε Ν 53 ΄ Ν 

οἱ μὲν οὖν [Πελοποννήσιοι κατα 8 
- ᾽ » “ 

οἱ δ᾽ ἐκ τῆς 
΄ “ “ ᾿ ΄ 5 Ἂ ΣῸΝ “ 

πόλεως [Ϊλαταιῆς τῶν μὲν γεγενημένων εἰδότες οὐδεν, τῶν 
ΝΥ ᾽ ’ὔ , ᾽ ΄ ε » ἈΝ ( 

δὲ ἀποτραπομένων σφίσιν ἀπαγγειλάντων ὡς οὐδεὶς περί- 
’ » ’ὔ 5 Ν « ’ὔ » "ᾳ ’ 

εστι, κηρυκα ἐκπέμψαντες, ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο, ἐσπένδοντο 
» ΄ -“ “ Υ͂ Ἂ Ν » Ἁ ᾿ [2 

ἀναίρεσιν τοῖς νεκροῖς, μαθόντες δὲ τὸ ἀληθὲς ἐπαύσαντο. 
« ᾿" Ἁ “ ΄ , ΄’ 

τοοὶ μὲν δὴ τῶν Πλαταιῶν ἄνδρες οὕτως ὑπερβάντες ἐσώ- 4 

15 ΠΊΟΠΪΔΠ, Βπα5. ΠΠΘΔΠ5 

θησαν. 

ΧΧΥν. Ἔκ δὲ τῆς Λακεδαίμονος τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος 

τελευτῶντος" ἐκπέμπεται Σάλαιθος ὁ Λακεδαιμόνιος ἐς Μυτι- 
ΤΈΞΒΟΞΒ. 

ΞΔ] ίΠ 5, 4 Τιδορᾶς- 

Α, 6. Ἴ 
οα. ΟΠ .1..Ν.Ὸ.Ρ.Υ.. 

θείας ---σιῶν καὶ ᾿Ερυθρῶν ἐρείπιά ἐστι. 
Οὐπέεγ 11. 24. ΝΤΠΠΙ. 6. ἩΗετοαοί. ΥΙ. 
τοϑ,0. ΙΧ. 1Ρ, 5. δ. 74:2. Κτίσμα εταῖ 
Νυκτέως τοῦ ᾿Αντιόπης πατρός. Δα. (ΟἸ. 
Υ ΠοΙθσπη [{ΠΠογὰγ. Ὁ. 474. οὐ δίγα ΟΠ τη, 
ΙΧ. Ρ. ό2ο. εὐ δι αδπ ἴῃ ἢ. ν. ΝΥ ΑΒ85. 

13. Σάλαιθος ὁ Λακεδαιμόνιος 'ΓΠ 6 '1ι88 
οὗ {Π6 ἀγίϊο]6 ἤθγθ σίῖνεβ, 1 ΒΌΡΡΟΒβ, ἃ 
σογίαϊῃ αἰβθ ποίη ἴο 1π6 ᾿παϊνάτια] 
ΠΔΙΠΘΩ, ἃπα ἱΠΊΡ]|165 (Πδΐ Π6 ννὰβ ΟΥ̓ 
οὐρῃΐ ἴο 6 Κπονη ἴῃ ἃ Πα [ῸΓ ὨΪΠΊ56]{. 
Σάλαιθος Λακεδαιμόνιος ννου]α 6, “ἃ 

““ σογίαϊη [ΔΟΘαςο ΠΟἢΪΔη Παιηθα ὅ54]2- 
“ς {ἢπ|5,᾽ δ5 1 [Π6 1παϊν τι] τη τνὰβ 
ποῖ νΘΓΥῪ αἰβι Ποῖ]ν ργθβθηΐ ἴο [Π6 τϑὰᾶ- 
ΕΥ̓ 5 τηϊηα. ἴη ΨἼΠ. 29,1. ἤογο ννΘ 
τοδα οἵ βοῖηθ 5105 Ρτοοιγοα [Ὸὸγ ῬΠατ- 
πᾶθάζιιβ ὑπὸ Καλλιγείτου τοῦ Μεγαρέως 
καὶ Τιμαγόρου τοῦ Κυζικηνοῦ, {Π6 ἀΥ(16]8 
ΤΠΘΥΘΙΥ ἸηΠΙηδῖθβ {Παῦ πον Πα Ὀθθη 
ΑἸγοααν τηθηθ]οηθα ἃ85 {π6 ἀρθηΐβ οἵ 
ῬΠΑΓΠΑθα ΖΒ. [ῸΓ {Π15 ΘΙ ΡΌΓΡΟΞΘ, 
ΝΠ. 6, 1. ἀπ ἴπογθ, ψνῇοτθ ΠΟΥ͂ ἃΓ6 
ΒρΡοΚθη οἵ ἴογ 1Π6 ἔγϑὺ {ἰτη6, ΠΟΥ ἃγ6 
ΟΔ]]6 εἰ ΒΥ Μεγαρεὺς ἀπ Κυζικηνὸς, 
ποι (ῃς ἀγίϊο]ο. 

5 5 δὶ - ἣ ἴω Ν ἴεν 
ἐξ αὐτῆς πεζῇ κατὰ χαράδραν τινὰ, ἣ 

5 ’ 

. αποτρέπομενων Κ. 

14. πύραν Κ.1,.0.}, 

΄ ’ὔ Ν “ 3 ’ ον 

ληνὴν τριήρει. καὶ πλεύσας ἐς []υρραν καὶ: 
«ε 

υπερ- 

9. τῶν νεκρῶν Ε. 1ο. τῶν] 
18. οἱ Η(Ν. - οἵ τος. Ε' 

Μυτιλήνην] Μυτιλήνη Παθοπῦ Κἴο- 
ῬΒαπαΒ οἱ ἔρις. Βίσαροη. ΧἼ11Π1. [ἢ 81118 
ἴθι πὶ (ἀσθθοὶβ, απᾶτη [0 1η15. Θουρίο- 
ΤΙ 5 οαϊζατη δύ ΜΠ ]6 πο οἵ ΜΙ ]θης. 
Ηδτγάπίπτβ ἴῃ Β]ΙΠ1Ὸ αἰταιηαμα βοτὶρία- 
ΤΆΠι ΘΙ οΐ : [οΥίαββιβ, (αἶα 18 1π ΠΌΓΙΒ 
ΒΟΙΙΡΙ]5, ν6] νϑίτπιβῦ 5. δα! ΠΟΙ θτι5 Ἰην θη : 
ΠᾺΠῚ ΤΟΟΘΠΓΟΥΘΒ ΘΟΠδβίδηϊου ἴῃ ΡΓΙΠῚἃ 
5.10 μα ρθηῦ ἢ. θα 1ῃ ΠαΙηΙηΙ8. Δη11- 
418. 6886 Μυτι, δαποίαϊ [ἀἄθπὶ δα Ε]1- 
Πἰππη, οἵ ἴῃ ΝΝΌΙΏΠΩΒ δηΐ. ΡΟρι]ου. οἵ 
ὕτη. Πυβῖσ. πθὸ ποη Ποϊβίθη. δὲ 
Βίθρμδη. οὖ ϑ'ραημοιη. ὧ(θ Ργεβί. εἴ 
ἴα. Ναμηϊδηη. [15βοσῦ. [Χν ρὰρ. 645. 
Ἰιββοσί. ΧΙ. Ρ. 270. εὐ ΧΙ]. ρ. 489. Εἰ 
815 ἀρ σπιῖογ. [Πβουρῖ. ΜΟΧΝΊΤΙΙ. 7. 
ΕΥ̓ΔΑΙΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑ. 'ἀπηθη ᾿θ16. 

σσσοιχχιν. 8. ΟἹ ΜΥΤΙΓΕΝῚΙΒ 
ΝΕΒΟΑΟΤΙΑΝΤΌΝ. 56α Βυ)π5 δποῖο- 
τἸταΐθιη οἱοναῖ (ὑ6]] σα ἀθορτάρῃ. Απϊ. 
111..2. θυΚΕΚ. 

15. κατὰ χαράδραν τινὰ] Α ἄδδρ ἰοτ- 
τοηῦ Ὀθα, ν ἢ τοοκῪ ἀηα ρῥγθοὶρίτοιβ 
51665, γν ΒΙΟἢ Ἰπἰθυγιιρίθα τΠ6 Ἰη6. οὗ {6 
ΑὉΠΘῃϊδη ΝΟΥ ΚΒ. 



σ΄ ΝΟ “-“ 5 Ε ΄ 

8Ττων ένεκα καὶ ἅμα τῶν ἄλλων ἐπιμελησομενος. 

53 Χ ΄ “ , 

4 εἶχον τὴν γνώμην ὥστε ξυμβαίνειν. 

99 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΤΈΒΒΟΒ. ΑΥΤΙΟΘΑ. Α.Ὁ6. ἀξδιι ͵- 

οἵ επίοτίπρ ἱπίο Μν- βατὸν ἣν τὸ περιτείχισμα, διαλαϑὼν ἐ 
{Π6Π6, ἃ Πα ΘΠΟΟΌΓΕΡ ΘΒ 

{6 ΜΙ νΕΠΘπθαἢ5. νἸ ἢ 

ῬΓΟΙΉΪΒ65 οἵ δἰ, πὰ 

οὗ ἃ αἰνουβίομ ἴῃ ἐποὶγ 

914 

ΟἸΣ παρ. 88.1, 3. τῶν 
’ὔ 

ἐσέρχεται 
4 

ἐς τὴν Μυτιλήνην, καὶ ἔλεγε τοῖς προέδροις 
“ » »» “ 5 Χ . Ν }, Ν 

ὅτι ἐσβολὴ τε ἅμα ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐσται καὶ 
- 7 “ ,ὔ ἃ 

αι τεσσαράκοντα νῆες παρέσονται ας ἔδει βοη- [αν Ὁ. 8η ἱπναβῖο 

οὗ Αἰεοδ. - » “ σ 7ὔ ΣΝ ΄ 
θησαι αυτοις, προαποπεμφθῆναι ΤΕ τος. Τοῦ- 

΄- Τὰ ἈΝ Ν ..» 

Μυτιληναῖοι ἐθάρσουν τε καὶ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους ἧσσον 
γ' Ἂ 

ὅ τε χειμὼν ἐτελεύτα 
Ὁ Ν ΄ " “ ΄ Ω Ἐ ΄- τ 

οὗτος, καὶ τέταρτον ἐτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν 
7 

Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 
“ » ΄ ’, . ἴ 

ΧΧΥῚ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ Πελοποννήσιοι 
» ᾿ Ἀ » Χ ’ 'ς Ν ΄ ΄- 

ἐπειδὴ τὰς ἐς τὴν Μυτιλήνην δύο καὶ τεσσαράκοντα ναῦς 
3, ΥΑ , ὰ ᾿Ξ » “ 

αττιοὰ. ἀπέστειλαν ἐχοντα ᾿Αλκίδαν, ὃς ἣν αὐτοῖς 
Α.6. 427. 

ΟἸΣΙΏΡ. 88.1, 2, 

Α ῬοΙοροππηρβίδη ἢροὶ 

7, ᾽’ὔ » νΝ 3 Ἁ . Ἁ 

ναυᾶρχος, προστάξαντες, αυτοι ἐς ΤῊΡ Αττικὴν 

ἂν ς ΄ὔ » , “ . -“- 

ε ο ον ἐλῆ μεν; και μοὶ ξύμμαχοι ἐσέβαλον, ὅπως οἱ ᾿Αθηναῖοι 

ῬοΒ; 8Π4 {ΠῸ61} ΔΙΥΠῚΥ͂ 

ἰηναᾶρθ Αἰίοα, 

᾽ 7 Ἷ Α - σ΄ ἂν 

ἀμφοτέρωθεν θορυβουμενοι ἧσσον ταῖς ναυσὶν 
πὰ Χ ΄ » ΄ 

ἐς τὴν Μυτιλήνην καταπλεούσαις ἐπιβοηθη- 1ὰν5 1ὑ τυδδίθ ἢ τπ- 

5118] ΒΟΥ ΘΕ, « “ Χ “ “ , 

σωσιν. ἡγεῖτο δὲ τῆς ἐσβολῆς ταύτης λεο- 
΄ ’ὔ ΤᾺ 4 ’ὔ΄ 

μένης ὑπὲρ Παυσανίου τοῦ Πλειστοάνακτος υἱέος βασιλέως 
“ 7 ΧΝ Ἂ Ἂ ῇ ’ Ἁ 

ὄντος καὶ νεωτέρου ἔτι, πατρὸς δὲ ἀδελῴος ὧν. ἐδῃωσαν δὲ 

2. τὴν] οἵη. α.1,.0.}.6. 8. ἅμα] 
οἴη. ΝΙΝ. 4. παρέπονται ἸΝ. ΤΟ. ἘΠ προαπεμφθῆηναί τϑο, Εἰ προαπεμ- 
φθῆναι πρὸ αὐτός τε ἕνεκα τούτων καὶ 1. 6. μὲν οὖν μιτυληναῖοι δ. ὃ. ξυμ- 
βαίνειν) οτη. Η. τες. Ε' 9. ἐτελεύτα] οτῃ. Δ.}}.0.ἢ. ἀηΐο τῷ πολέμῳ ροπαηΐ 
ΗΝ ἀ. ε( τϑο. Ε. ὃν θουκυδίδης ξυνέγραψεν!" ΟΥἸΏ. 68. [ο. συνέγραψε σ. 
11. ἐπιγενομένου α6. 12. ἐς (νΕ] εἰς) τὴν μ. Ἀ.ΒΟΕΘΗ ΚΎΩΝ ΟΝ δ δ᾽ 
ἢ... οἵ τϑο. Εν νυ]ρσο οτηϊζαηΐ ἀὐυ συ] απ). τὴν Μυτ. Ηδαοὶ. Ῥορρο. (ο6}]. Βεκκ. 
138. ἐχούσας 6. ἄρχοντα ϑίοραηιιβ 68. ν. προστάξασθαι. 1. ἐπιβοηθήσουσιν 
1. Βεκκ. 10. υἱέως Η. τες. Ε' οτη. ρὑγ. . 20. πατρὸς δὲ ἀδελφὸς Α.Β.6.Ε.. 
ΘΟΉΚΟΙΩΝΙΟΟΡ ΟΝ. ς. ἃ... ρ.}... Ηδδοκ. Ῥορρο. (0611. δὶς, οοίθιϊ πατρὸς 
ἀδελφός. 

1. τείχισμα 6. διαλαθὼν] οτῃ. 1. 

12. τὰς---δύο καὶ τεσσαράκοντα ναῦς] 
ΤΏΟΥ Παὰ Ὀδθη βροόοίκθὴῃ οἵ Ὀδίογθ ἃ8 
ΟἿΪΥ [οτίυ, δ. 16, 3. δηᾶ 25, 2. 'ΓΏΘΒΘ 
[οΥν ἤοννονοῦ μα Ὀθοη ΟΟἸ]]θοϊρα [γῸΠὶ 
{ΓΠ6 Αἰ]Ἰ6 ἃ βἰαΐθβ ; τ[ῃ6 δα] 08] ἔννο 
Π6ΓΘ Βροκθη οἵ νοῦ ΡΟββιθ]ν ἔγότη [.ἃ- 
δας οη 1056}, ν ηο86 οοηπ!ηροηΐ ἰὼ 1Π8 
ἢ θοῖβ οὗ πθὺ σοη θθγαον ννὰ8. ΠΟΥ ΟῚ ο0η- 
ΒΙ6ΠΘγΆ }]ο, ὥρο ὙΠΠ,. 6, 5. 1η {πὸ νου 8 

{ΠαὉῷ [Ὁ]]ονν, ναῦς ἀπέστειλαν---προστά- 
ἕαντες, ἴπ6γ86 18 ἀραῖη ἃ σοηΐαβίοη οὗ 
{ννο ΟΠ τθηΐ το θ5 οἵ ΘΧΡ ΓΘ ΒΒΊΟῚ ; [ῸΓ, 
ἃ5 (Ποῦ ΟΌΒοῦνθβ, οἰ ΠοῚ ἔχοντα. ΟΥ̓ 
προστάξαντες 1δ Βι1ρογΠτιοιι8. 

20. νεωτέρου ἔτι) ““ 1111] τοῦ γουηρ,᾽ἢ 
Ἰ.. 6. ἴο ΘΟ ΠἸΔΠΩ ; ἃ5. Ὁ 18 ΘΧρυθββϑα αἵ 
Ἰεηρτῃ, Ψ]. 12, 2. νεώτερος ἐς τὸ ἄρχειν. 
Ῥορρο, Ῥεγοϊθροιη. 1. Ρ.. 171. 

9 
Ν ἔν Ν 

και οἱ μεν 

ΙοΟ 

15 

20 



ἘΓΓΕΡΡΆΦΗΣΙ ΓΕ. τὸ 

1ΕΒΒΟΒ. Α. Ο. 427. 
“- . “-“ ᾽ὕ ΄ ΄ Ν ΕΝ » 

τῆς ᾿Αττικῆς τὰ τε πρότερον τετμημενα [καὶ] εἰ τι ἐβε- 

11.596. 27: 

ΟἸΣΙΡ. 88.1, 3. 

7, “ ᾽ ΄ Ν » “ , 

βλαστήκει, καὶ ὅσα ἐν ταῖς πρὶν ἐσβολαῖς παρελελειπτο" 
« Νὴ -“ ᾿ » ,ὔ ΄ 

καὶ ἡ ἐσβολὴ αὕτη χαλεπωτατὴ ἐγένετο τοῖς ᾿Αθηναίοις 
ΕΥ̓ Ν᾿ » » ,7ὔ εΥἿ Ἀν ᾽ 'ς “ 3 

μετὰ τὴν δευτέραν. ἐπιμένοντες γὰρ ἀεὶ ἀπὸ τῆς Λέσβου τι4 
" κα ΝΕ Ε ε ἢ ,ὕ » κ᾿ 

5πεύσεσθαι τῶν νεῶν ἔργον ὡς ἤδη πεπεραιωμένων, ἐπεξῆλθον 
δὲ Ἷ Ἑ » ᾿ » , ΕῚ ΄ - 

τὰ πολλὰ τέμνοντες. ὡς δ᾽ οὐδὲν ἀπέβαινεν αὐτοῖς ὧν 8 
΄, κ » 7ὔ ε “ 3 , Η 

προσεδέχοντο καὶ ἐπελελοίπει ὁ σιτος, ἀνεχωρῆσαν καὶ 
Ν , 

διελύθησαν κατὰ πόλεις. 
. Ν “ 5 ’ “ 

ΧΧΥΤΙ. Οἱ δὲ Μυτιληναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς αἵ τε νῆες 
ἊΣ - Ν ΄“ Υ. Ν ΄ 

τοαὐτοῖς οὐχ ἧκον ἀπὸ τῆς [Πελοποννήσου ἀλλὰ ἐνεχρόνιζον 
ἣν ἐξ ΄σ » [4 5 ’ὔ 

καὶ ὃ σῖτος ἐπελελοίπει, ἀναγκάζονται ἕξυμ- 
ΤΈΞΒΟΒ, 

ΟΠ Ή116, θοΐοσο {Π6 ε ΄, ΩΝ Ν 7 ἂν ΄ὔ 

βαίνειν πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους διὰ τάδε. ὃ2 
Βορὲ αὐτὶνϑᾶ, {Π6 σοπι- 

“-- ΄, Ν ΦΟΝ 5 ΄ Ὑ Ν 

τηοηϑ οἵ ΜΙγείοπο ἴοσοο Σαλαίθος καὶ αὐτὸς οὐ προσδεχόμενος ἔτι τᾶς 
{16 γ᾿ βέοογαίοα! ΡαΤῈΥ -- ε Ἀ 7 Χ ὃ - γ δὲ Ε 

ἴο ΒΕΓΓΘΠαΘΡ {π6 ΟἷἿΥ ναῦς, ο΄ ίζει ὑπ. μον πτροτέρον ψι ον ονΤα 
, ᾿ ἵ Α Χ : ͵ « ἀλρε πε Φ ν, 

με τπες ὡς ἐπεξιὼν τοῖς ᾿Αθηναίοις" οἱ δὲ ἐπειδὴ ἐλα- 
σ΄ ΒΩ » “ Μ “ » ΄ ἈΝ , 

βον ὕπλα, οὔτε ἠκροῶντο ἔτι τῶν ἀρχόντων, κατὰ ξυλλόγους 
͵ ΕΝ Ν - 3.. Ὁ Ἂ Χ ΄, 

τε γιγνόμενοι ἢ τὸν σῖτον ἐκέλευον τοὺς δυνατοὺς φέρειν 
» Ν ΝΥ Ν ’ «“ Ἃ » Ν Υ͂ 

ἐς τὸ φανερὸν καὶ διανέμειν ἅπασιν, ἢ αὐτοὶ ξυγχωρή- 

2. προσβολαῖς δ. παραλέλειπτο ΡΙ. 
5. περαιωμένων σ. πεπεραιωμένον τθο. Ἐς 
10 τῇς ὅπι. 'ΝΝ-ν- 14. ψιλὸν) φίλον 

Ἰ. ἐπιβεβλαστήκει 10 ἐβλαστήκει 1- 
4. χαλεπωτάτη τῶν ἄλλων ἐ ἐγένετο α. 
ὑπεξῆλθον 1... 6. τεμόντες Κὶ. 
Α.ΒΕ. ὄντα] οπι. Η. τες. ΚΕ. 

[καὶ] εἴ τι ἐβεβλαστήκει] ὈΙπαοτΐ, 
ἽΕΙ ΟΌΠ]]ογ, Ποῦτθθ, πα ΒΒ ΚΟ Ἰῃ 
Ὧῖ5 δαἀϊποη οἵ 1832, 8}} ἄῦτϑθ ἴῃ βίγ ΚΊηρ 
ουΐ (ῃ6 φοπἸ απ θα 1 {15 ΡΪδςθ. Ι 
Μ6 ΒΌΡΡΟΞΕ, {πᾶ [Π6 ΑἸΠΘΠΪΔη8 ΘΧΡΘΟΌ Πρ 
ἴπ86 δποθιην 5 ᾿ηνΔΒΙΟΩΒ 8ἃ8 ἃ ΠηΔί(ΟΥ οὗ 
σΟΌΓβα Ἰοἴγ ΓΠ6ῚΓ απ 48. τουπαὰ ΑΙΠΘΠ8 
Δηα ἴῃ {Π6 ΤΉ ΓΙ βιὰ. Ρ]α]η. γ᾽ ΒΟΥ τιη- 
οὐ] ναίθα, {πη ἋΠ6 σΟμ] ποίου. 18 
ὨΘΘΩ]6855; θϑοδιβο {Π6η {ποτα νοῦ] 6 
ποίμηρσ ἴο ἀοβίγου ἴῃ {Π6. ρατίβ τανασθα 
Ῥοίογθ τπη]688 εἴ τι ἐβεβλαστήκει, {Παὖ 15, 
ὉΠΠ]655 ΒΟΠ]6 οἵ {Π6 ἴγθ68 {πα μα Ὀθθη 
οαξ ἄοννη Ὠδα Τγονη οἷ ἴτε ἢ Βῃοοίϑ, 
ΟΥ βοΙη6 σοῦ πα στόν τπρ οὗὨ [56] 
Πθγ8 δπα {ῃθγὸ [τῸΠ| 8666 δορὶ ἀθηςα]]υ. 
Βὰι εἴ τὴ6 Αὐμθηϊαηβ νθηῦ οἢ ΒΟ Ίηρ' 
{Π6 1. απ, οα ἴη6 σπαποθ {Παΐ βοπγθ- 
τηϊηρ τὶσηῦ Ῥγονθηῦ ΟΓΥ Ἂἀ6]αν [ἢ6 

ΘΠΘΙΩΥ 5. ̓ΠνΆΒΙΟΠ, 80 {Παῇῷ {Ποὺ τηϊρηΐ 
ΒΘΟΌΓΘ ἃ ρᾶτΐ δὖ ᾿θαβύ οἵ 16 ρτοάμποβδ ; 
ΓὩ6η 0Π6 σΟΠ] ΠΟΙΟΠ 18 ποῦ ΠΘΘαΪ688, 
Ῥδοδιιβθ ἔπθη [Π6 δποῖην πηρηΐ γάνᾶρθ, 
““ ΠοΙ {Π6 ρᾶτίβ οἵ Αὐἴοα 1 Οἢ {ΠοΥ 
“Δα ταναρθα Ὀεΐοσθ, (1. 6. {π6 Πδν 
“ς γΘΑΓ᾽Β ΟΙΌΡΒ Β0.Π 51Πη66 {ΠΕῚΓ ]αβύ 1η- 
“ς ψΆΒ]0},) 8Π4 δΔὴγ {πὶηρ ν Β]Οἢ τηϊρὩϊ 
“Ἴδαν βρῦπηρ πρ οὗ 156], (βιὰ ἢ ἃ8 
“ἐ βῃοοῖβ οὗ ουΐ ἀοννη ἴγ665,} ἀηα 4150 
“ς [Π086 Ραγίβ οὗ ἴπ6 οοιιηΐγν νυ] οἢ {ΠῸν 
“ς δα ποῖ ταναρθ Ῥοίογϑ." Βυΐ ἴῃ 
{Π15 σα86 1 βῃοι]ὰ πᾶν οὀχρθοίθα ἃ 
ἀοαὈ]6 οοπ]πποίίομ, καὶ εἴ τι καὶ ἐβε- 
βλαστήκει, 50 1Παΐ 1ξ 15. ΒΙΤΏΡΙΘΓ ῬΟΥΠαΡ8 
ἴο 5ύτκ6 οαῦ Π6 ΘΠ] ΠΟ]. ἃ5. ᾿Ὁ ΠΟΙ 
βίαπαβ, 8ηΠ] ἴο Τα ΤΠΘΓΘΪΥ τά τε πρό- 
τερον τετμημένα εἴ τι ἐβεβλαστήκει, καὶ 
ὅσα---παρελέλειπτο. 



τὸ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΤΈΒΞΒΒΟΒ. ΟΟΑΒῚΤ ΟΕ ΑΒΙΑ ΜΙΝΟΝ. Α.6. 427. ΟἸντηρΡ. 88.1, 3. 

σαντες πρὸς ᾿Αθηναίους ἔφασαν παραδώσειν τὴν πόλιν. 

ΧΧΎΥΠΙ. γνόντες δὲ οἱ ἐν τοῖς πράγμασιν οὐτ᾽ ἀποκωλύσειν 

Τρ ιίο οἵ το Μρε- δυνατοὶ ὄντες, εἴ τ᾽ ἀπομονωθήσονται τῆς ξυμ- 
ἸΘΠ:Ρ ἢ 5 ΒΕ ὈΠλἰ  ἰοα ἴο ᾿, 7 - “ « 

πιὸ. φίθαϑατο οἵ τὸ βάσεως κινδυνεύσοντες, ποιοῦνται κοινῇ ομο- 
Αἰμοπΐϑη ΡΘΟΡΙΘ : {1} Ν ΄, , Π ΄ τ Χ , ἃ 

ογιαν προς ΤΕ αχῆτα και Το στΤρατοῖτε ΟΨ. 
{παΐ 15 Κπονῃ, ΠῸ 6Χθ- 

ξ βε “5 “ ͵ . κ κ 

οακίοτς ὁ ΡαμβεβαιοιΣ ὥστε ᾿Αθηναίοις μὲν ἐξεῖναι βουλεῦσαι περὶ 
οὗ Δὴγν Κἰπά ὃἃτθ ἴπ- : Η ἐν ἿΞ ᾿ τ εἰ 

ηἰοιοά. Μυτιληναίων ὁποῖον ἂν τι βούλωνται καὶ τὴν 
Ἀ 9 Ν Ῥ.: » Ν ν᾿ ᾿ 5 

στρατιὰν ἐς τὴν πόλιν δέχεσθαι αὐτοὺς, πρεσβείαν δὲ ἀπο- 
“ ’ , Ν ε ΄σ » ͵ 

στέλλειν ἐς τὰς ᾿Αθήνας Μυτιληναίους περὶ ἑαυτῶν" ἐν ὅσῳ 
᾽ ΕΥ ΄ Ε ΄ 7 “ 7, 

δ᾽ ἂν πάλιν ἔλθωσι, [ἰάχητα μὴτε δῆσαι Μυτιληναίων 
΄ὔ “4 ᾽ , Ψ. » “ «ς μὴ Ἂν 

ς μηδένα μὴτε ἀνδραποδίσαι μήτε ἀποκτεῖναι. ἡ μὲν ξύμβασις 
΄ " ΄ὔ . εὴ [ο Ἂν Ἂ 

αὕτη ἐγένετο, οἱ δὲ πράξαντες πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους 
΄ σ΄ 7 “ 5, « ς Ν 

μάλιστα τῶν Μυτιληναίων περιδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὰ 
5, “ 3 5» ,ὔ » ᾿Ξ ᾿ 

ἐσῆλθεν, οὐκ ἠνέσχοντο ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ὅμως καθί- 
’ὔ » » ΄ » ἊΝ .“ Ν ΄“ 

ζουσι' Πάχης δ᾽ ἀναστήσας αὐτοὺς ὥστε μὴ ἀδικῆσαι, κατα- 
7. “ Ἐν “ ͵ 

8 τίθεται ἐς 'Γένεδον μέχρι οὗ τοῖς ᾿Αθηναίοις τι δόξη. πέμψας 
Ν ΝᾺ, 9 Ἂν: Ἂν, ἊΝ , τὰ Ψ 

δὲ καὶ ἐς τὴν ᾽Αντισσαν τριήρεις προσεκτήσατο, καὶ τἄλλα 
ἈΝ νΝ Ν ͵ὔ - ΄- » ἡ 

τὰ περὶ τὸ στρατόπεδον καθίστατο ἡ αὐτῷ ἐδόκει. 
΄ -“ ͵ 

ΧΧΙΧ, Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶ ΙΠ]ελοπον- 
΄ Ὰ 27 ᾿ ΄ 7 ΄ 7, 

νήσιοι, οὺς ἐδει ἐν τάχει παραγενέσθαι, πλέοντες περί τε 
Χ Ν ΄ 3 ,ὔ’ 

ΟΟΑΒΤΌΓΑΒΙΑ αὐτὴν τὴν [Πελοπόννησον ἐνδιέτριψαν, καὶ 
ΜΙΝΟΗ. τν ἤ ΟΣ Χ ᾿ς ᾿ 

κατὰ τὸν ἄλλον πλοῦν σχολαῖοι κομισθέντες 
ΤΗΘ ῬΘΙΟΡΟΠ Πρβλ η 

ΓΔ, μι Ν Ά “-“ Ἷ » , ΄ὔ 

ἤροι δεῖν ὁπ {πε χρὺς μὲν ἐκ τῆς πόλεως Αθηναίους λανθα- 
οοαδὺ οἵ Αβία βϑύθῃ 

Ἶ κι - ͵ " ͵ 
ἀλν8 δἴζογ ἰῇ [84}1 οἵ νουσι, πριν δὴ ΤΊ Δηλῳ εσχον, προσμίξαντες 

4. ξυμβιβάσεως Ἰ. 4. κινδυνεύοντες ἃ. Ἐν.Ὁ.6.ἢ. ἀπολογίαν ἃ... 5. τε] 
οἴη. ἃ. ή. τι] οἵη. (. 9. μιτυληναίους ἐς τὰς ἀθήνας 1..... ἐς τὰς ἀθήνας, 
ΟΠΊΪ5850 μιτ. ἃ.«ἀἅ. αὐτῶν ΟΟΝ. αὑτῶν [,..6. το. ἔλθωσι πάλιν 56. μηδὲ Α.Β.Ε. 
τοο. Κ᾿ μὴ πεδῆσαι Κα. 11. μήτε] μηδὲ Α.Β.Ο. Ε΄... α.6.5.ἢ 1. 12. τοὺς] 
οἵη. ρ.ἢ. 14. ὅμως] οἴη. 1,.0. τύ. ἐς] οπ;. Καὶ. δόξοι ἢ. τος. Ε,, δόξει Ω. 
17. καὶ) οπη. (ἃ. 18. πρὸς 6. 10. ταῖς] οπ1. σ΄.ἢ. τέσσαρσι Κ. 20. γε- 
νέσθαι ᾿. 21. πελοποννησίων ἃ.1. 2.4. ἔσχον Δ.Β.Ε ΟΟΚΟΝΟΥ. ο.Ρ.ἢ. Ῥορρο. 
(Ἴ06}1. ΒΕκΚκ. τος, Κ᾿ οἱ να]ρὸ προσεσχον.- 

14. ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ὅμως καθἰζουσ ΘΟ] απ ταιῖ5 ἄοπος Ἰοραῦὶ το ββοπς. (οηΐ. 
Ε181 Πάε5 ἀαΐα ογαΐ ἃ ΑΥΠΘὨἸΘηΒΙθ τι η- 111. 8ο,2. ΓΚ. οὐ,8. Ν11.1,2. ἀοπ 1) ΕῈ. 

ν 
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ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ, ΠΠ1. 28---90. 5877 
ΟΟΑΒΤῚ ΟἿ ΑΒΙΑ ΜΙΝΟΗ. Α. 6. 427. ΟἸντΩΡ. 88.1, 2. 

Μγεποπο: Ππ6 Ἰολᾶοτς δὲ ἀπ᾿ αὐτῆς τῇ Ἰκάρῳ καὶ Μυκόνῳ πυνθά- ̓ 
ΘΟΠΒΙ] ΟΠ {πΠ6 πιθᾶ- 

βιὸς το δ ϑϑορίοα.. ΨΌΨΤαΙ πρῶτον ὅτι ἡ Μυτιλήνη ἑάλωκε. βου-2 
5.7 ᾿ 7 “ 

λόμενοι δὲ τὸ σαφὲς εἰδέναι κατέπλευσαν ἐς ᾿Εμβατον τῆς 
΄ 3 ΄σ , [ 

᾿Ἐρυθραίας: ἡμέραι δὲ μάλιστα ἦσαν τῇ Μυτιλήνῃ ἑαλωκυίᾳ 
. ΄, ΝῚ Ν 

ἑπτὰ ὅτε ἐς τὸ ἝἙμβατον κατέπλευσαν. πυθόμενοι δὲ τὸ 
΄σ ,ὔ 7. 5 ΄σ 

σαφὲς ἐβουλεύοντο ἐκ τῶν παρόντων, καὶ ἔλεξεν αὐτοῖς 
΄σ “. 

Τευτίαάπλος ἀνὴρ λεῖος ταδε. ΧΧΧ, “ ᾽Αλκίδα καὶ 7ρ 
«. Πελοποννησίων ὅσοι πάρεσμεν ἄρχοντες τῆς 

ΤοθΕαρΙι5 οἵ ἘΠῚ δᾶ- ῆ ῬΕΙΣΗ, ρχ υ) 
ἴω 3 Ἂς ΄ ΄ 8 ΄ ἌΝ, 

υἷος Τπαῖ μὸν ἐμουὰ “6 στρατιᾶς, ἐμοὶ δοκεῖ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ Μυτι- 
οπάθανοιν ὉΝ ἃ βιια- . ᾿ Ἶ 5 ᾿ ΄, ἘΞ Ψ 

ἄση αἰΐδοκ τὺ ΤΘΟΟΥΘΥ ληνὴν Τριν εκπυστοὺυς γενέσθαι, ὠωσπερ εχὺ- 

ΜΡΈ]οπΘ. ςς δ Ν Χ 5.» πὴ ᾽ ὃ κ κ 
μεν. κατὰ γὰρ τὸ εἰκὸς ανδρῶν νεωστὶ 2 

« ΄, ᾿ς δο ὁ ΧΝ ΧΝ τὶ Ῥ» « » Χ Ἁ 

πόλιν ἐχόντων πολὺ τὸ ἀφύλακτον εὑρήσομεν, κατὰ μεν 
ες ΄ Ἀ 4 φ' μ ΄“ “ » ΄ 5 ὍΝ) 

θάλασσαν καὶ πάνυ, ἢ ἐκεῖνοι τε ἀνελπιστοι ἐπιγενέσθαι 
(ς ΕΝ ν ,: Ν « “ « 5 Ν ’ὔ 

ἂν τινα σφισι πολέμιον καὶ ἡμῶν ἢ ἀλκὴ τυγχάνει μα- 
ες Χ 5 ες " ᾿Ν δὲ -: ἊΝ Ν 3 ΄-“ ᾽ . ποι 

ιστα οὖσα εἰκος ὃὲ καὶ τὸ πεζὸν αὐτῶν κατ οἰκίας 
--.-Ὄὕ.. καρ ςςρϑ,ρϑ τ“. 

ε , 7 9 53 

ἐς ἀμελέστερον ὡς κεκρατηκότων διεσπάρθαι. εἰ οὖν προσ- 3 
ς ΄ " Ν Ν » Π ἣΝ “ ᾿, ὃ " 

πέσοιμεν ἄφνω τε καὶ νυκτὸς, ἐλπίζω μετὰ τῶν ἔνδον, εἴ 
ΜΠ ΄ Ἔνι κι » Ν « λ ", ᾿ Ἃ θῇ Ἃ Ν 

τις ἄρα ἡμῖν ἐστὶν ὑπολοιπος εὔνους, καταληφθῆναι ἂν τὰ 
Ἂ Ν Χ » Ἔ Ν , ’, 

“ς πράγματα. καὶ μὴ ἀποκνήσωμεν τὸν κίνδυνον, νομίσαντες 4 
» ΕἾ Σ Ἂς Ἂ ΄ 7, Ἃ ὡς ΄ ἃ 

οὐκ ἄλλο τι εἶναι τὸ καινον τοῦ πολέμου ἢ το τοιοῦτον, ὃ 

:. δὲ ΟΙΒΗ .ΚΚ.1..0.ς.4.6.05. Ψυϊρο, Ῥορρο. Ηδδοϊκ. Βεκκ. δ᾽. ἐπ 1,0. 
Ἰκάρῳ] ἰλάρῳ Ι. κλάρῳ Ὁ.Ρ. μυκώνῳ 1.6. μηκόνῳ ΝΟΝ ἃ.σ.ῃ.1. μυκήνῳ 1,.0.Ρ. 
2. ἑαλωκυΐα εἴη 1.1,. -0.:. ἃ.6.1. 2. τὸ] τι σα. σαφῶς α.1. ἐμβατὸν Ἰὰ. αὶ 
816 οἵ Ἰηἴτ. 4. ἦσαν ἀῃΐθ μάλιστα ρΡοπιιηΐ 6.6. οτη. ἡ. μάλιστα Ῥοβί μυτιλήνῃ Υ. 
5. ὅτε ΟΕ Η ΚΚ ο.α.ρ. ὅτι 1,..0. νυ]ρο, Ηδδοὶς. ΒΈκκ. ὅτ᾽ τὸν ο.α. Ἴ. τευ- 
τιάπλος Β. τοῦ. Ε΄, τευτίατλος ὅσῃ]. Ητηοσθη. ἀνὴρ ἠλεῖος] οπη. 4.1. τοιάδε 1. 
8. πάρεστε ἃ. 1ο. ἐκπύστοις [ἰ. 11. τῶν ἀνδρῶν Ὁ. 12. τε] οτη. Η.ἃ. 
Τοῦ. Ε΄ 14. ἄν] οἴη. Ε.. 15. αὐτοῖς α.1.0.Ρ. “ 18. καὶ εὔνους ΝΆ. 

αι 

20. κενὸν Κα -ο.ἵ,. κενὸν Ο. τὸ τοιοῦτον] τοῦτο 6. 

12. κατὰ μὲν θάλασσαν κ. τ. λ. ΤἼΘ 20. τὸ καινὸν τοῦ πολέμου] ““ Θ΄. Οἢ Δἢ 
ψΌΓαΒ εἰκὸς δὲ καὶ τὸ πεζὸν αὐτῶν ΔΠΒΥΟΙ ““ ΘΠΓΘΓΡΥΒΘ. νοῦ] Δ ΌΓα ἃἢ) ΘΧοο]]ο πὶ 
ἴο κατὰ μὲν θάλασσαν καὶ πάνυ. “Βῃ 8θ6α ““ἰηδίαηοο οἵ νι ϑαῦ 15 τηθαηῦ Ὀγ “1Π6 
“πον ΜῈ] θ6 Ψ ΠΟΥ ΟΠ [Π6]Γ συιαγά, “ ΒΌΓΡΓΙΖΟΒ οἵ νψᾶγ. Απᾶ ἰξ 18 ὈγῪ 
“ἢ Πα ῬΓΟΌΔΌΙν ονθη {ΠΕῚΓ Ια ηα ἔογοθ 15 ““ ἀνοϊαϊηρ ἴο ἸαΥ ΟἸΤΆΘΙνΘ8. ΟΡΘΠ ἴο 
“ ΠἸΒΡΕΓΒθα ἰοὺ ΘΆΓΘ] ΒΒ]γ,᾿" ὅς. (ὐοτη- “[Π6Π|, τ Ὀν αἸβοθγηὶηρ πα ἱαΚΊηρ' 
Ρᾶτε Αὐἱβίοι. Ετηϊς. Χ. το, 2. τοῖς μὲν ““αὐἀναηΐαρε οἵ ΤΠ6πὴ ἴῃ 186 ΘΠΘΙΏΥ͂, ἐμαὶ 
δὴ πρὸς χρῆσιν (85. φίλοις) καὶ πάνυ ““ν 6 Ὀδρομη (Π86. τπποϑὺ βισοθββία] 8ε- 
δόξειεν ἂν ἁρμόζειν τὸ λεχθέν. “ ῃρ18]85.᾽ (ὐοπηραῖθ ἴ. [22, 2. ἥκιστα γὰρ 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΟΟΑΞΥΤ ΟἿ ΑΘΙΑ ΜΙΝΟΝ. Α.6 4957. ΟἸΝΒΡ. 88. 1, 2. 

« ΕΣ ,Ἷ 7 ς ΄ ΦὭ Ν ΄ ὔ 

εἰ τις στρατηγὸς ἐν τε αὑτῷ φυλασσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις 
ε ᾿ 

ΧΧΧΙ. Οἵμὲν 
ῬΞ Ν ᾽ Ὥ Χ 

τοσαῦτα εἰπὼν οὐκ ἔπειθε τὸν ᾿Αλκίδαν: ἄλλοι 

ξξ 5 ΄ 3 7, - ΟΣ 5 “- 59 
ενορῶὼν ἐπ Ττἰχειροιίὴ. πλεῖστ αν ὀρθοῖτο. 

ΞΟΠπῚΘ ἸΟηΐδη ΘΧ 68 

ῬΓΌΡΟΒΘ ἃ ἀδβοθπὶ ὁ 
Μ Ξ ’ὔ “ » 3 Δ ’ὔ . 

Ἰουῖα: Βὰξ ΑἸοάαα, δέ τινες τῶν ἀπ᾿ Ιωνίας φυγάδων καὶ οἱ 
6 Ξραγίδῃ ὄοοτ- ᾿ , » Χ - ππαπιάον, τοθοῖνο (ὁ Λέσβιοι ξυμπλέοντες παρήνουν, ἐπειδὴ τοῦτον 
τϑίαση ἰο ῬΘΙΟΡΟΠΠΘ- 

5118. 
΄- οὐ “ὃ ,ὔ Ν 

καταλαβεῖν τινὰ ἢ Ἀυμην τὴν Αἰολίδα, ὅπως ἐκ πόλεως 

Ν ΄- “ 

τὸν κίνδυνον φοβεῖται, τῶν ἐν Ἰωνίᾳ πόλεων 

« , Χ 5» ΄ » ΄ » ,ὔ » 5 » Ν 

ὁρμώμενοι τὴν ᾿Ιωνίαν ἀποστήσωσιν (ἐλπίδα δ᾽ εἶναι: οὐδενὶ 
Ά, ΕΙ ἧς 3 “ Ξ ὡΝ ἊΝ ΄ “ ΄ 

γὰρ ἀκουσίως ἀφῖχθαι") καὶ τὴν πρόσοδον ταύτην μεγίστην 

1. ἔν τε αὐτῷ Ἡ.ΚΙΝ. ἐν τῷ αὐτῷ Ο.α.1. 
6. τῶν μὲν ἐν (ἀ.6. 8118 τπᾶηὰ Ὁ. 47. 

οὐδενὶ Α.Β.1Ὁ, (τες. Ε΄.) 1 ΚΌΝ ΟΟΝ.ς ἔρ.. Ῥάγπι. 47. 
οαπὶ 411. Ρορρο. Βεκὶκ. ψαϊ]ρο, οὐ (Δ06}}. οὐδέν. ὖ 

4. φυγάδες ΝΙΝ. 
8. δ᾽] οἵη. Κὶ. 

οτη. ῶ. 
τεσ. Ε, 

μεγίστην Β.5.Ἡ. 

ς ΑΕ ε σε ,ο“ 5.4. 3 ἣ ᾽ 

πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ 
αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρα- 
τυγχάνον. Βαΐ τν8 ἅΓ6 ἴο τϑδα τὸ καινὸν 
ΟΥ τὸ κενόνϊ ΕΠΠΟΥ νοῦ] 6. 56η86, 
ΔΗ ΠΕΑΙΙΥ {Π6 58Π16 86π86, ἴπ6 τνοσα 
παράλογον ΘΧρΙΘΒΒβΙηρ ἴΠ6 τηθϑηϊηρ οὗ 
βοῇ. ΕῸΓ τὰ κενὰ τοῦ πολέμου ΔΓΘ 
δοοϊάθηΐβ ψνοἢ ΡΑΗΪΘ 811] γθαβοηΆ} ]6 
(Δ]ου]αϊοπ, ἀπα ρῖνα ἴο [Π6 να ΚῸΥ 5146 
ἃ Βίγθηρτη ψνῃ] ἢ θα ἴῸγ {818 σπδηοο 1ΐ 
του] ποὺ πᾶν παᾶ; δι δἃ85. ἔαϊβθ 
ΔΙΆΥτη5, τηϊβίαϊςοβ οὗ {{π|6, ρἴδοθ, πυτη- 
Ῥεγβ, ὅζο. ὅε8 Πιοάοναβ ΧΧ. 30 πα 67. 
ΜΠ ΘτΘ [Π6 δχργθβϑίοη τὰ κενὰ τοῦ πολέ- 
μου ὕνϊ!οθ οσουγβ, 8 Πα 108 τηθα πη 18 
ΘΧΘΙΏΡ]1Π64 ἴῃ 1Π6 σοπίοχί. Απα ΒΘ κου 
τραῦβ πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου Ἰῃ ΑὐἸδίοί. 
Ἐπϊς. 1Π1. τα (8), 6. ννἤθγθ {Π6 οἱὰ 6αϊ- 
[Ἰ0η8 τιδοὰ ἴο γτραᾶ καινά. “6 δοίμα] 
6456 ΒΡΟΚθη οἵ Ὀγ δας αρ] 5 νοῦ] 6 
ἃ κενὸν τοῦ πολέμου, Ὀδοαιι56. ἢδ {τγιιδίδα 
ἴο {Π6 οἴδοίβ οἵ βιγρυϊζα δη ἃ ἀἰἈΥΚΉΘ85 
ἴο δἴασι {π6 ΑΥΠΘμΐδη5, ἀπ ροῖνθ ἴο [ἢ 6 
Ῥε]οροηποβϑίδηβ ἃη δαναηΐασο ὑν ΠΟ ἢ 
{πον τθὰ] βίγσθηρίῃ το ποῖ Πᾶνθ 
σίνοη ἴΠθπη. [Ὁ ννοι]α 4150 Ὀ6 ἃ καινὸν 
τοῦ πολέμου, ἃ ΒΈΓΡΓΖΘ ῬΓΟΡΘΙΥ 80 
ΟΑ]]6α ; ἀηα 5 [Π6 ἔννο νου β ἅΓ6 σ0η- 
{ΠΠπ14}}ν σοπίου πα θα, ἀπ τΠ6 Δα ΠΟΥ Ὺ 
οἵ 1π6 Μ5 5. οἵ ΤΟΥ ἀἸ65. 15. ποῦ νΘΥ 
στοαῦ, {Π6 ἰοχῦ ἴῃ {Π18 ράσο οαηπῃοί 1 
τῆ ϊηἸς θ6 ἤχϑα νυ] οογίαϊηΐν. 

ἡ. ὅπως ἐκ πόλεως ὁρμώμενοι---ἀπο- 
στήσωσιν) “ὝΠας Πανὶπηρ ΒΟ0ΠῚ6 Οἰζγ ἴο 
δε 56: οὐδ {ΤΠ}, (1 π}]αγν Ἰαηρστιαρθ, 

καὶ ἐν τοῖς (). 2. ἐπιχειροίη] 
7. κώμην 

9. ἑκουσίως ἢ. οὖσαν 

88. ὅπ6. Ῥᾶ88 οὐ {πεῖΓ ὁρογαίϊοῃβ,) “ΠοΥ 
“ἐ τῃϊρηΐῦ δχοῖΐα [οη]ὰ ἴο γανοὶῦ. 

8. οὐδενὶ γὰρ ἀκουσίως ἀφῖχθαι" κ-τ.λ.ἢ 
ΤΠ θχοθθάϊμηρ ΟΠ υ] ἐγ οὐ {Π15 ραββαρδ 
15. 9) 6}} Κποινῃ. ἴῃ {6 ϑὰσ]ν ραγί οἵ Ἰΐ, 
Ποννονοι, ὑΠ6 τεδαϊηρ, οὐδενὶ, ἀηα {Π6 
ὑγδηϑίαύοη οἵ οὐδενὶ ἀκουσίως ἀφῖχθαι, 
“ΠῸ ΠῸ Οπ86. νγὰθ Ὧϊβ ΔΥσῖνα] πηννε]- 
““ ΘΟΙΉΘ,᾽ ἡ ΔΙ 51 }ΠΟ]Θ ΠΟΥ οΟπΗτμηθα ΒΥ 
Ηετοσοί. 11. 162, 2. καὶ τῷ οὔ κως ἀεκού- 
σιον ἐγίνετο τὸ ποιεύμενον. βᾷϊξ 1ῃ8 
οἰαπδθ καὶ ἅμα---γίγνηται ᾿ὰ5. ποΐ γεῖ 
θ6θὴ ἔᾺ]]Υ ἀπ σου Δ1Η]Υ Θχρ]αϊηθα. “ἢ 
τοχῦ 18. ἴδ ἔτοτῃ θοϊηρ ἀθἰθυτηϊπθα : [ῸΓ 
[68 ΜΒ. ναῦν ᾿εδῦννεθῃ αὐτοῖς ἀπᾶ 
αὐτοὺς, ΔΠ4 ἃ5 ἴο [ῃ8 ροβίίοη οὗ σφίσι, 
νΠΘΕΠΘΥ 10 Βῃου] ἃ βίαπα Ὀθἴουθ ΟΥ δἴθου 
δαπάνη : ἀπά ἔνο οἵ {π6 Ῥαιὶβ Μ5 5. 
τοΟρΘύ 6 Υ νυ τ [Παῦ οπθ ν] ἢ 1 οΟ]]α ρα 
ῬΑ Α]ν αἱ Ῥαγτηα, τα δαπάνην γίγνε- 
σθαι. Θοπδιπαπη (ΟὈβεγναίξ. δα παο. 
Ἰοοοβ αποβα. ἀἸΗ]οΙ]. Ρ. το. φιοίθα ὈΥ 
(ΟΠ]ου, Ιπᾶὸχ 11. ἀπᾶθ {π6 ψνοτὰ 
“ον αἸ465,᾽ Ρ. 500.) ἱπίδγργοίβ ἢν 
5. ΒΥΠΟΠΥΤΠΟΙΙΒ ὙΠ ὅπως, “ἴῃ {Π6 ΠΟρ6 
“ {Παῦ,᾽ ἃἀηα Ἰοΐηβ8. ὅπως ἀποστήσωσι--- 
καὶ ἣν ὑφέλωσι, καὶ ἅμα---δαπάνη γίγνη- 
ται. δ αἶβὸ ᾿πίθυρυθίβ ἴπ6 ψνοτὰβ ἢν 
ἐφορμῶσιν--- γίγνηται, "" Βἰγηθ]αῖιθ αὖ 510] 
κε ρβῖ85, 1105. θ6 10 ρῬθυβθαμπθητθιβ, ρ6- 
“ σαηΐα δα βιιηγίιι5 το] σα 05. ΒῈΡ0Ρ6- 
κε τογοῖ," ΒΒ 1 ὁ ποῖ {πϊηὶς {Παὺ τῃ6 
ὕψ Ὁ ράββασθβ οἵ ΑΥὐἸβδίορ μαηθ5. νυ] οἢ ἢ 
ἀΡρθα 18 τὸ (Δαν. τορο. ἔτορβ, 176.) 
7αβυν Πὶβ. Ἰητουργοίατου οἵ ἣν ἴῃ “πα- 



ΞΕΕΡΑΆΦΗΣ 

ΟΟΑΛΞῚ ΟΕ ΑΒΙΑ ΜΙΝΟΆ. 

53 ΄ δ « ΄, Ν “ ΤᾺ ᾽ ΄- 

οὖσαν ᾿Αθηναίων ἣν ὑφέλωσι, καὶ. ἅμα. ὴν ἐφορμοῦσιν 
ΠῚ ΄ ΄ὔ ͵ ͵ὔ ὔ ΒΕ Ν 

αὐυτοις δαπανὴη σφίσι γιγνῆται, πεισειν τε οἴεσθαι και 

ἘΠΕΛΟ 5.2: 919 

Α. 6. 427. ΟἸν ΩΡ. 88.1, 2. 

“ σ΄ Ἁ 5ῸΝ “ ἴω 

Πισσούθνην ὥστε ξυμπολεμεῖν. ὃ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐνεδέχετο, ἡ " τ ἢ 
΄. - ΄ 3 ΝῚ “-“ 7ὔ 

ἀλλὰ τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν, ἐπειδὴ τῆς Μυτιλήνης 
: ΄ Ξ , ΄ ͵ 

5 ὑστερήκει, ὅτι τάχιστα τῇ Πελοποννήσῳ πάλιν προσμίξαι. 
χ᾽ 3, ᾿ “ »Ὦ ἢ ἣν 

ΧΧΧΙΙ. ἄρας δὲ ἐκ τοῦ ᾿Εμβάτου παρέπλει, καὶ προσσχὼν 
΄ “ “" Ν ᾽ ζ΄ Ὰ ἂν δς 

Μυοννήσῳ τῇ Τηίων τοὺς αἰχμαλώτους οὺς κατὰ πλοῦν 

1. ἀθηνῶν Ἡ. ὑφέλωσι ἘΚ. τος. Ε. ἀφέλωσι Α.Β.». ΒΕΚΚ. 664. 1892. 
καὶ ἅμα ἣν ἐφορμῶσι, σφίσιν αὐτοῖς δαπάνην γίγνεσθαι. Ῥαττι. ἐφορμοῦσιν ΒΕΚΙ.. 
εα. 1892. [201] οπηπθ8 ἐφορμῶσιν. 2. αὐτοῖς ΑΙΒ.ΟΚΟΙΙΝΟΥ.ς ἔρ.ἢ. 47. 48. 
εἴ, 4] ἀπίθροπαπηΐ σφίσιν, α.1. αὐτοὺς Εἰ. τες. ΚΕ, δαπάνη σφίσι Α.Β.0.Β.Η. 
ΚΟΟΟΡΟΝ.ς.6.. δαπάνη καὶ σφίσι 1,.. ΕΑ. εἴ νυ]ρὸ σφίσι δαπάνη. γίγνεται Β.Υ͂. 
γίγνεσθαι ἃ... Ῥατιη. 41] Δηΐθα δαπάνην. 5. προσμῖξαι Ἐὰ. ΒΕ. 6. τοῦ] τῆς (.1,. 
9. ἐμβατοῦ Α.1. προσσχὼν Ἀ.Β. Βεκὶκ. Ε.Ὁ. τες. Ε΄ οὐ νυ]ρὸ προσχὼν.-. 
7. μυοννήσῳ Β.σ. Ῥορρο. (ἀ06}1. ΒεῖκΚ. μυονήσσῳ Ε'..1.0. μηονήσῳ Ὁ. νυϊρο 
μυονήσῳ. τῇ] τῶν ὦ. τηϊώνων ἱ 

οΥαΙά65, πα 511] 1655 ἴῃ {π6 ργθβθηΐ 
Ἰηβίδποθ ; ΠΟΙ ἦο 1 {πΠ|ηκ {παῤ ΠΪ8 
{τη 5] ΠΟ οἵ δαπάνη γίγνηται 15 δ 8]] 
ΔαΤΉΙ551016. ΟἸΠοΓβ, 885 Ρορρο, Ό]]οσ, 
ἀηα Μτ. ΒΙοομπηῆθ], ρσόροβθ ἴο τρδῆ 
ἐφορμοῦσιν ἴτοπ! ἐφορμέω, Ἰ᾿πβίοαα οὗ 
ἐφορμῶσιν, ἀπ ΗδΙ]πιαπη, Οὐγαν, ἀπα 
Με. ΒΙοομη θα 4]5ὸ οοπ]θοίαγο αὐτοῦ 
Ἰηβίθαα οἵ αὐτοὺς ΟΥ αὐτοῖς. ἼΠ6 ἢγβί 
οἵ [Π686 σοῃ]θοῦα 8. ΒΘΘΠῚΒ ἴο Τὴ6 ΠθΟθ8- 
ΒΑΓ, ΠΠ]65 να δαορί {Π6 τϑδαϊηρ' δαπά- 
νην γίγνεσθαι, »ν»]Ο ἢ Πὰ5. Π{{16, 1 ὉΠ1ηΚ, 
ἴο ΤἝσοΙηπΊ Πα 1ΐ, ΘἸΓΠΘΥ ἴῃ Θχίθυ δ] ΟΥ 
Ἰηΐογ 8] Δα Πουῦιγ. Βαϊ αὐτοῦ 15 1Π ΤΥ 
ΟΡ ΠΟΙ ΠΘΙΓΠΟΥ ΤΟ] αΪΓΘα, ΠΟΙ του] κὖ 
πηρτονο [Π6 5θη86 οἵ {Π6 ρβαββᾶρθ. Μγ. 
ΒΙοοιηῆθ]α αἶβο, ἢ Ηδᾶοῖκ, ΒΌΡΡΟΒ68 
Δ ἈΡΟΒΙΟΡΘΒΙΒ, ΟΥἨΆ ΦΒΌΡΡΓΘββίοη οὗ ἃ 
γνογα, αἴΐοι. γίγνηται, ἃ8 ἴῃ {Π6 ννοΓ΄ϑ8, 
ΠΠ. 5,2. ἢν μὲν ξυμβῆ ἡ πεῖρα, ἀηα δ 
ἸΠηβοτῖ5 ΘΟΘΟΓΠἸΠΡ]ν Ἰῃ Π]5 ὑγδηβ]αίίοη {Π 6 
ννΟΤα ““νν6}}. “1 μον οου]ὰ ἀο {Π]8, 
“ἐν Ὑ96}}. Ηδ ἀο68 {Π18 θέσαιιβα {Π6 
τε ἴῃ {Π6 [ὉΠΟνΊ Πρ ΟἸαιβ6. τηακο8 ΠΙΠῚ 
ΘΟΠΟΙαά6 {Παΐ {Π6 ἀροάοβὶβ οἵ {Ππ6 γν 018 
Βθηΐθηοθ σδηηοῦ 116 ἴῃ {Π6 ψοΓαβ πείσειν 
τε οἴεσθαι κι τ. Χ. Βαῦ ἔογ {Π6 πιδὲ οἵ 
τε ἴῃ [Π6 Δροδοβίβ; 566 ἴΠ6 ποίβ οἡ ]. 
.1232. 8Π4 Β0Οἢ ἃ ΒΕΌΡΡΓΘΒΒΙΟΩ οὗ {Π6 
ΔΡΟΙΟβῚ8 ἃ8. Μγ. ΒΙοοπηῆρ! ἃ ΒΌΡΡΟΞΘ8, 
ΤΠΔΥ ἴα Κα ΗΪδοθ ΠΟΥ ὕψο ΟΡροβιίθβ 
ἈΓΘ ΤΠ]Θ ΗΠ ΟΠΘΑ, Δη [Π86 σοηβθατθποθ οὗ 
ὁη8 Ὀεὶπρ Ρογίβοιν οὈνίοιιβ, ον {παῖ 

οὗ [Π6 ΟἾΠΟΥ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βίαια. Βαΐ 
1 ΤΠ γα σαπποῦ ΒΌΡΡΟΒΘ ΒΟἢ 8η 
ΟἸΆΪΒΒΙΟΩ ἤΘΓΘ ΔΠΥ ΠΟΙ ἔΠ8η ἴῃ ΔΠΥ͂ 
ΟἾΠΕΙ ρᾶββασα οἵ Ἱπυοναϊάθβ ΤΠ Ποτα ἃ 
ΠΟΠαΠ ΟΠ 15 5ἰαθα : {Π6 τϑϑῆθυ τηϊρσῃΐ 
θ6 Ἰοῖν ἴο σιιθββ {Π6 φοπβθῆθπθποθ οὗ ἴΐ. 
ΠΤ ΟΌτθα ῬΤΌΡΟΒβαΒ ἴο τϑαα ἵν᾿ ὑφέλωσι--- 
ἵν᾽ ἐφορμοῦσιν αὐτοῖς σφίσι δαπάνη 
γίγνηται, ΟΥ̓ 6158 ἴο Β|Π1Κ6 ουΐ ἢν, ἀη4 10 
ΘσΟηηθοῦ ὅπως ἀποστήσωσιν, καὶ ὑφέ- 
λωσι, καὶ--- γίγνηται. ΒΘΚΚΕΙ ἴῃ 8 
βαἸποη οὗ 1832 τραᾶβ ἀφέλωσι, ἃπὰ 
ἐφορμοῦσιν. 'ππ5 ΠΟῦτεο πα ΒΈΚΚεΣ 
θοῦ ἄρτθθ ἴῃ τϑδηϊηρ' ἐφορμοῦσιν 1ῃπ- 
Βίβα οἵ ἐφορμῶσιν, ἃἀπὰ ΒΕΚΚΕΥ [ 
ἹΠΔΡῚΠΘ. ΠηΠΒὺ ΒΌΡΡΟΒΘ {Ππ6 Δρο΄οβ]β οἵ 
{Π6 ΨΠΟ]6 βθηΐθποθ ἴο 6 ἴῃ {Π6 ννογῆβ 
πείσειν τε οἴεσθαι κ. τ. λ. ἘΠΠΘΥ (Πα 
Ῥάββαρβ 15 ΔΙ[Ορ ΠΟΥ ΘΟΥΤ ρ΄, ΡΟΒΒΙΌΙΥ 
ἔτοπη ἴΠ6 1085 οἵ βοπηθ νγοσβ ἴῃ {ΠῸ 
τη] 61]6 οὗ 11, νυν] οἢ σοτηρ]οἰθα {Π6 56 η86, 
ΟΥ̓ 1 {Π6 τοχῦ Ὀ6 8] οννθα ἴο "6 βοιπὰ 
1Π6 ΔΡΟΙΟΒΙΒ πητιϑὲ θ6 ἴῃ πείσειν τε 
οἴεσθαι κ. τ. Χ. ἨΙΒΙ ἃ5. {Π15 τηᾶν θ6, 
10 15 1685 80, 1 δὴ ϑβα[15Η64, [Πᾶῃ δὴν οὗ 
1Π6 αἰΐζθιηρίβ νῃ]ο ἢ ἤν θΘΘη πηδῆθ ἰο 
ἢπα {π6 ἃροάοβὶβ βἰβθύνῃθσθ, δοοογαϊηρ 
ἴο 1Π6 ῥγεβθηῦ γϑδαϊηρσ οἵ {Π6 ράββᾶρδθ. 
Βυΐ ἃ8 1 οἂπ 8686 ΠΟ βδ.βίδοςουΥ ᾿ηΐθυ- 
Ῥγθίδίοη. οἵ {Π6 βθηΐθποθ ἴῃ 18 ργθβοηΐ 
ἴογπη, ἃΠ 4 451 σαπηοῦ ργοίθηα ἴο τϑβίουθ 
{πὸ {τπι6 σθδάϊηρ, 1 τατιϑῦ Ὀ6 σοπίθηΐ ἴο 
Ἰεαᾶνθ Ὁ τυϊὰποιιῦ Δην ἔαυ Ποῦ Ἔχ] παίϊοη. 
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᾽ ΄ ΕῚ ᾽ Χ ’ 

εἰλήφει ἀπέσφαξε τοὺς πολλούς. καὶ ἐς τὴν 2 ΑἸοάἃ5 ρῖνϑβ στοδὶ οἵ- 

Τθη66. ὈΥ Ρυζέίηρ ἰο νυ» 

ἀθδίῃ 411 ἔΠ6 ῬΤΙΊΒΟΠΘΓΒ 

οἵ τΠ6 ΑἰΠθηΐδη 811165 

ὙΠΟΤῚ Π6 ἴοοῖς ἴῃ {ΠπῸ 

ΘΟΈΓΒΘ Οὗἁ ΠῚΒ νογᾶρ6. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΟἸΝΤΏΡ. 88.1, 2, 

’ὔ, “ » 

Εφεσον ᾿καθορμισαμένου αὐτοῦ) Σαμίων τὼν 
ΕΣ “ 

ἐξ ᾿Αναίων ἀφικόμενοι πρέσβεις ἔλεγον οὐ 
“ ΧΝ ΄ς ἴω 

καλῶς τὴν Ἑλλαδα ἐλευθεροῦν αὐτὸν, εἰ ἄν - 
δρας διέφθειρεν οὔτε χεῖρας ἀνταιρομένους οὔτε πολεμίους, 
ΔΘ ΄ δὲ ρον ΄ ») Ἢ ν΄ ᾿ ΄ ηναίων δὲ ὑπ᾽ ἀνάγκης ξυμμάχους" εἴ τε μὴ παύσεται, 
3 ’ Ν 3“ Ἃ, ζω ᾿ ζω ολιγοὺυς μεν αὐτὸν τῶν ἐχθρῶν ἐς φιλίαν προσάξεσθαι, πολὺ 

᾿ ,ὔ “ ΄, ,ὔ σ ᾿ 8 δὲ πλείους τῶν φίλων πολεμίους ἕξειν. καὶ ὁ μὲν ἐπείσθη τε 
ΓΝ, ΄ 4 “ 3 7 “ ΄“ καὶ Χίων ἄνδρας ὕσους εἶχεν ἔτι ἀφῆκε, καὶ τῶν ἄλλων 

Δ Δ ΔΙ ἐν ΝΝ “ Ῥ » ὕ 5 Ἁ τινας τ μὴν γὰρ τας ναῦς οἱ ἀνθρωποι οὐκ ἔφευγον ἀλλὰ 
προσεχώρουν πο ΟΣ ὡς ᾿Αττικαῖς, καὶ ἐλπίδα οὐδὲ τὴν 
ἐλαχίστην εἶχον μή ποτε ᾿Αθηναίων τῆς θαλάσσης κρα- 
τούντων ναῦς Πελοποννησίων 
ΧΧΧΤΙΙ. ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Εφέσου ὁ ̓Αλκίδας ἔπλει κατὰ τάχος 
καὶ φυγὴν ἐποιεῖτο" 

ΖΈΘΕΑΝ ΒΕΑ. 

ἐς ᾿Ιωνίαν παρα Πα Μειν 

ὠφθη γὰρ ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας καὶ 
Παράλου ἔτι περὶ Κλάρον ὁρμῶν (αἱ δ᾽ ἀπ’ 

Ηο ἔποη τοίατς μος Αθηνῶν ἔτυχον πλέουσαι,) καὶ δεδιὼς τὴν 
ὙΠ 411 βρθρᾶ, θοίηρ 

ΟΠαβοα ὈΥ ῬΘΟΝΘ5. 88 

ᾺΥ ἃ5 {Π6 ἰβϑαπᾶ οἵ 

Ῥαίπιο5. 
οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ Πελοποννήσῳ. 

δίωξιν ἔπλει διὰ τοῦ πελάγους ὡς γῇ ἑκούσιος 

Τῷ δὲ 
ΠΠάχητι καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἦλθε μὲν καὶ ἀπὸ 

2. καθορμησαμένου Ἐ.. τῶν] οτῃ. Ὁ. 
ρουμένους Κα. εἴ 666. απίε Ηδδοϊκ. 
(0611. ΒΕΚΚκ. τι Ρ. Α.Ε. οἵ νυ]ρο δέ. 
8. πλείους ἕξειν ἐχθρούς ΝΟΝ. 
ΤΩ ΡΟ: ἔφυγον Ῥ.α. 
οἴῃ. Κ. τύ. κλάρου Ῥ. 
564 κλάρον τοϑίϊζα!ς ΡΟΡΡο 64. 1845. 

Ὡς 3. ἐξ ̓Αναίων] ΘΙΘΡΠδπιιβ. οἱ Ἐπιβία- 

{Π|π8 ἡ ᾿Αναία αϊσιπηΐ, “πον ἀἸ465. τὰ 
ἔΛναια. νἱὰ, δα φρ. 10, 2. Π}115 10 Γ].--- 
θυ κΚΕΆ. 

15. Σαλαμινίας καὶ Παρ. ῬϑϑοΠο]Ἰαβίο5 
Ατὶβίορ. ἴῃ Αν!ριιβ, δα 111, ν. 147. κλη- 
στῆρ᾽ ἄγουσ᾽ ἔσωθεν ἡ Σαλαμινία, ποίαϊ, 
δύο εἰσὶ νῆες ὑπηρετίδες παρ᾽ ̓ Αθηναίοις, 
ἡ Πάραλος καὶ ἡ Σαλαμινία. ὧν ἡ μὲν: Σα- 
λαμινία τοὺς ἐκκαλουμένους εἰς κρίσιν 
ἦγεν. ἡ δὲ Πάραλος τὰς θεωρίας ἀπῆγεν, 
τουτέστι τὰ ἐς θυσίας πεμπόμενα. ὅρα 
εἰ τῇ Παράλῳ «ὦ αἰλάποοποβ γ608 αΐθ- 

πλείους ἕξειν (..Η.6. εὐ τες. Ε, 
18: παραλαβεῖν Ὀ. 
κλάρον (εἰ οοα]ςε8. 

18. ἑκουσίως Ἦ. τεο. Ε', 

4. αὐτὸν] ΟπΊ. 4.6. 5. ἀνται- 

6. τε ΒΙΟΘΗ.ΚΟΠ.Ν Ο. Ὁ. ς. 4.6. Ρορρο. 
προσάξασθαι 1. 

1Ο. γὰρ] δὲ 
14. δ] οηι. Ὁ. 15. τῆς] 

Ἴκαρον Ρορρο. Βεκκ. 

Ἴ. αὐτῶν Υ. 

Ῥαπίμγ, θαι] 116 τηΐβοσθ, πὸ. ΑἸΟΙ Ια ἤθιῃ 
ἈΓΟΘΒβουθηΐῦ Δ] σαπ58Π) ΑἸΠΘηΪ5. αἰσθη- 
ἄδιη, π΄ οοηβίαι οχ ῬΠππονά. οὐ δαϊαα Ἰὴ 
νοοθ Πάραλος. δΙα6 διροηίπτῃ, 1]. 4. 
ἀ6. βρ. Ατμθη. οἱ Μραχϑῖ Αὐῖς, [μβοῦ, 
1.2.8 δ᾽ ΙΒ; 

τ6. ἔτι περὶ Κλάρον ὁρμῶν) [Ι͂ἢ {Π688 
γνοσ 8, δηἢ ἀρσαϊῃ ἃ ἴονν 1]η68 Βεΐονν, 
Ῥορμὸ ΒΟΙΠΘ. ὙΘΆΓΒ Β]Π 06 Βᾶνο ἰδ ἃ8 ἮΝ 
ΟΡΙ πο {παῦῷ Ἴκαρον ἀπα ᾿Ικάρῳ 5Ποι4 
θὲ βαιθδάξαιοα ἔον Κλάρον αηὰ ἀὐωλν 
(ΟὈβεγναίι. ἰπ Ἵππον. ο. 14. Ρ. 220.) 
ΠῚ8. ἐοη]θοίαγο Ππὰ5. δῖποθ Ὀθθη δἀορίοι 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ. ΠΙ. 32. 981 
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τῆς ᾿Ερυθραίας ἀγγελία, ἀφικνεῖτο δὲ καὶ πανταχόθεν" ἀτει- 
΄ Ν Μἤ ἴρῳ ᾽ ἐς ΄ὔ Ν ΄ ΓΑ. ἐν 

χίστου γὰρ οὔσης τῆς ᾿Ιωνίας μέγα τὸ δέος ἐγένετο μὴ 
ΧΕΙ - Π Ὰ ΄ Ω Ν Ὰ Ν ὃ - 

παραπλέοντες οἱ [Πελοποννήσιοι, εἰ καὶ ὡς μὴ διενοοῦντο 
΄,ὔ “ “ , Ν ΄ ᾽ ΄ 

μένειν, πορθῶσιν ἅμα προσπίπτοντες τὰς πόλεις. αὐταγ- 

5 γελοι δ᾽ αὐτὸν ἰδοῦσαι ἐν τῇ Κλάρῳ ἣἥ τε Πάραλος καὶ ἡ δά ἢ ρῷ ἢ ρ ω) 
Φ“.- Αἰ τε 

Σαλαμινία ἐφρασαν. ὁ 
- 9 “: -« ͵ Η 

ἑ ὑπὸ σπουδῆς ἐποιεῖτο τὴν δίωξιν 
Ν , ᾿ ΄ π ΄, » , ε 2 εν ΤΥ » 

καὶ μέχρι μὲν Πάτμου τῆς νήσου ἐπεδίωξεν, ὡς δ᾽ οὐκέτι ἐν 

5: “παραπλεύσοντες Ε 
5. αὐτὰ 1,..0.Ρ. αὐτοὺς Ε,. αὐτοὶ ἃ. 
κλάρῳ σοα!]ς685 εἴ ΡΟρρο 6α. 1845. 
Α.Β.Ἐ.Ὁ. τεο. Εὶ εἴ οδίειὶ λάτμου. 

Ὀγ ΒΕΚΚοτ, ἀπ μὰβ θβθη [ΟΠ] ὮΥ 
Μγ. ΒΙοουηῆθια ἴῃ 5. ὑγαηβιαοη. [0 
8. φουία! ΠΥ ἱπρθηΐϊοιβ ἃπη] Ρ]Δ 5106, 
Ῥυῦ ἃ8 ἜυΕσΥ Μ. ἄρσθθβ ἴῃ τϑϑη]ηρ' 
Κλάρον ἀπὰ Κλάρῳ, [Π6 ΟΠΪΥ͂ ψαοβιοι 
15, νΠΘΊΠοΥ {Π6Υ6 ἀγ6 5 Οἢ ᾿ΠΒαγπιοιιηΐ- 
416. ΟὈ]ΘοΠΟη5. 0 {Π15 τϑδαϊηρ, 85. ἴο 
ΤΘΠΩΘΓ 1 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ [0 Πᾶν ΤΘΟΟΙΓΒ6 ἴο 
ΘΟΠ]ΘΟἴαΓΘ. Νονν ΒΥ πε ψογαβ ἴῃ (ἢ. 
20, 1. τοὺς ἐκ τῆς πόλεως ᾿Αθηναίους, 

'ΓΒον ἀ1465 ἀοο5 ποῖ,  ὉΠ]ΠΚ, τπθᾶῃ {ἢ 6 
βϑᾶπιθη Οὗ 1π6 ϑαϊατηϊηΐδῃ 5Π10Ρ ἂπὰ οὗ 
1τ1η6 Ῥαγαΐιβ, θὰ {πΠ6 ΑἸΒοπΙΔη5 δἵ 
ΑΙΠΘη8, πΚη0 ταϊρης θ6 δχρθοιθα ἴο το- 
σαν 8 Ἰπ Έ] Πσθηςα, οἵ δῃ θηθιηυ 8 ἤθοΐ 50 
Ἰοηρ ἃβ 1ὖῦ ννὰβ Οὔ᾽ Ρε]ορομπηθβιιβ, ΟΥ 
οἴοβα ἴο {π6 τπουτῃ οὗ 1Π6 ϑαγοηὶς σα]; 
Ρυῦ ψῃπο μου] 6 1685 Πκοὶν ἴο 8 
ΔΙΡΆΓΘ ΟὗὨἨ [8 τηονθιηθπίβ αἰϊου ᾿ μαα 
Ραββθᾶ [)ε]οβ, ἀπ ννὰβ ργοσθθῆϊηρ τὸ 
{Ππ6 οοαβδὲ οὗ Αβίὰ. ἄραϊῃ, 1 ΑἸ]οϊἠδ8 
Βαᾶ θδθῃ βθθπ αἵ [θᾶγιβ Ὀγ {π6 ὅ8414- 
τη η ΒὮῚΡ δηα ἴῃ6 ῬαγαΪ]ιιβ, ὕσνο οἵ 
1Π6 [αβίθδ βδ]]Π] Πρ ν6855615 1ὴ {πΠ6 Αἴμ6- 
πίδηῃ ΠᾶνΥ, ἴποῪ νου] ἤᾶνθ σϑδοῃθα 

ΤΠ 5 005 νν ὉΠ] 50 5ΠΟΥΐ ἃ {1π|0 οὗ Π15 ἃΓ- 
τνΊησ αὖ Ετηραῖαβ, {παῷ Ῥδο 65 νου] 
ΡῬτΟ Αθ]ν Πᾶνα Βδαγα οἵ ἰδ ἃγσῖνα] ἔγομα 
ἴθ, δοίογε {ῃΠ6 Εν γέθαηβ οοι]α 
αν δοηπαϊηϊθα Ὠϊπη ἢ 10. οβιάθβ, 
τ[πΠ6 νογαβ οἵ Γι ον 4165 ἈρΡΘαγ (0 1π|- 
ΡΙΥ ἴπαῦ ΑἸοϊάαβ παβίθπθρα ἢϊ8 Πισῃϊ 
ἔγοτη ΕΡθβιιβ 1ῃ σοηβθ θη Οὗ 50ΠῚ16 
Γροθηΐ ΔΙΆΓΠῚ : 88, 1 ἢ6 ἢ ὈδΘὴ ἀννᾶγθ 
ἃ5. ἸΟΠρ ἃρῸ ἃ5 ΨΨΏΘη Π6 ννὰβ αὖ [σα Γ8 
{παῦῷ ΠΒ νογαρθ νγὰϑ ΠῸ βθογθί ἴο [Π8 
ΑΥΠΘΠΪΔΠ5, ΓΠΘΥ6. ΒΘΘΙηΒ. ΠῸ Τθάβ0η ΨὮΥ 
Π6 5Βῃοι]α ἤᾶνβ σΌπθ ουξ οἵ ἰδ ννὰν ἴο 
Ἐρμδβιιβ, ἀπα ὄχροβθα Βἰμηβοὶῇ ἴο Π6 

ὡς μὴ] οὐ ἃ. 4. τὰς] οἵα. Ὁ. αὐταγγελτὶ 6. 
τῇ τῷ 6. ἱκάρῳ Ρορρο. Βεκκ. (06]]. 

ἡ: πάτμου 1,.1: Ρορρο. (9611. Βεκκ. λάγμου Καὶ. 
ἀπεδίωξεν Ρ. ἐγκαταλήψει (Ὁ. ρτῖπια τηδηιι. 

σΠαποθ οὗ θεϊησ ονογία θη, ᾿ηβίθδα οὗ 
Το ηρ ΠΟΙ αὖ ποθ ὈΥ [οάγαβ, ἀπα 
Π)εῖι5. Βῦ Ππαα 6 Ὀβθὴ ἢγβί βθθὴ Ὀζ 
{πΠ6 ΑΥΠΘηΙαη5. αὖ ΟἸάγοβ, [Παΐ 15, 18 
θείοτε μθ γβαοῃϑα Ερῃθβιιβ, ἔΠθγο ννου]Ἱά 
Ὀ6. ἃ Τϑᾶβοη [ὉΓ 15 ἥνιηρ ἔγοτη {Π]185 
Ροϊηῦ οηνναγ 5 Ψ] Ἰπογθαβθα θαγπδβῦ- 
Π655. Απα ΟΟΟΔΒΙΟηΒ. ΘΠΟΙσἢ οδΠ Ὀ6 
ἸππᾶσΊη6α ΨΒΙΟ πῆρῃῦ ἤαν Ὀὑτοιρῃξ 
[Π6 ϑδ]δπηϊηΐαη ἀπα τπΠ6 ῬάγΆ 5. 5Π105 
ἴο [Π6 ποῖρῃθουγμοοα οἵ (ΟἸάᾶγοβ, δἰ ΠοΓ 
ἂ5. ΘΔΥΓΥΙΩΡ ΒΟΠῚ6 ἀθβραίομθβ ἴο [οΠ]8, 
ΟΥ̓ ἴο οΟΠ]θοξ {π6 {τὶ θαῖα ἔγοπη {Π6 811168, 
ΟΥ Ὀεατῖηρ ΠΟΠΟΥΆΤΥ Οἰθυησβ ἴο [Π6 
[ΘΙ Ρ]65. οἵ Αρο]]ο αὖ ΟἸαγοβ, οὐ Πιὰπᾶ 
αὖ ΕρΡῃθβιβ. [Ὁ ἄοθβ ποῖ {Πυθίου βθθῖη 
[0 1η8 80 οογίαϊη {παῦ Κλάρον ἀπ Κλάρῳ 
οαηποῦ θ6 [Π6 {τι τϑδαϊησ, δηα 1Πδτο- 
ἴοτθ [ μᾶανθ ποῖ ἱπουρῆϊ ἵὸ τῆς το δὐ- 
πηϊῦ ΡΟΡΡρο᾿ 8 σοῃ]θοίιγθ, αἀἰθϑυςαΐθ ἃ8 1{ 
15. Οἵ ΔΠΥ δχίθγπαὶ Δα Πουϊίυ. 

ἢ: ἐν καταλήψει ἐφαίνετο] Ῥορρο 
βαν5 {Πα {Π6 βιιθ]θοῖ οἵ 1Π6 νοῦ ἐφαί- 
νετὸ οαπποῖ θ6 ΑἸΙοϊάαβ, θθοασβα 6 15 
ποῦ τηθητοηθα οἰ ΠΘΓ ἴῃ {ΠῚ5 ΟΥ̓ ἴῃ {Π6 
Ρτθοθαϊηρσ ραγα ΤΡ, 8η6] Ὀϑοαῖβα {Π8 
Ῥϑ]οροῃηθβίαη 5ῃ]ρ8. ἅγΘ Βροίζθῃ οἔ ἴῃ 
{[Π6 ποχί βϑθηΐθησθ ἴῃ {Π6 ρ] αγὰ] πατη 6 Γ. 
Ηδ6 {Πουϑίογθ ννομ]α οἰ Γ ἴαϊτα ἐφαίνετο 
ΠῚ ΡΘΓΒΟΏΔΙΠΥ, ΟΥ̓ ΒΌρΡροΟΒΘ {Ππαΐ τὰ πράγ- 
ματα νν»ᾶβ τηϑαῃΐ [0 ἢ6 {Π6 β]θοΐ, ἃ5. ἴῃ 
ΒΟ ἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ἃ5 ἐπειδὴ αὐτῷ ἑτοῖμα 
ἦν. 11. οϑ, 2. Βαΐ ΑἸεϊάαβ δὰ θββθῃ 
πηθητοπθα ἴῃ ἴΠ6 Ργθοθάϊηρ Βθηΐθη 66, 
αὐτάγγελοι αὐτὸν ἰδοῦσαι, «Αἰ ποιὰν ἢ {88 
Ῥβ]οροπηθβίδηβ. μα Ὀθθὴ Ἰμβῖ “Ῥεΐοτο 
ΒΡΟΚΚΘ᾿ οὗ ἴῃ {Ππ6 ρῖατα! παρ. γ ; 80 
τΠαῦ ἢ6 ἴδ ργόθαθ]ν {ῃ6 βιιθ]θοῦ το ἐφαί- 
νετο. Απὰ {πθπ [16 ραββᾶρβ ἄρτθθβ ψ 1 ἢ 
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Ε , » ΙΆ ’, δ᾽ ΘΗ 3 Ν 

5 καταλήψει ἐφαίνετο, ἐπανεχώρει. κέρδος δὲ ἐνόμισεν, ἐπειδὴ 
΄ ᾽ ͵ “ “ 

οὐ μετεώροις περιέτυχεν, ὅτι οὐδαμοῦ ἐγκαταληφθεῖσαι 
» ΄ , “- Ν δι 

ἠναγκάσθησαν στρατόπεδόν [τε] ποιεῖσθαι καὶ φυλακὴν 
, Ἂ 9 , “ 

σφίσι καὶ ἐφόρμησιν παρασχεῖν. 
ῬΔΟΠ65, Ατου Ρα ποη- 

ἱπσῖῃ Ραγβιέ, ΓΟ ΓΒ 

ἴο {Π6 οοαδὺ οἵ Αβία, 

ἃ ηαἃ τϑοονοῖβ ΝΟΙΠΙΠῚ 

ἴγοσῃ ἐἢ6. ἃγ βίου εἴ 8} 

ῬΑΓΕΥ ΔΠΊΟΠΡ ἰΐ5. οἷτ- 

2. ἐγκαταληφθῆναι 1. 
α.».ἢ. Β6κκ. (οε1}.. 
7. ἰταμάγους ἃ... ἰταβάνους ἢ. 
Βεκκ. ἰδίαν. αὕτη μάλιστα Κ. 

οπθ Ψῃϊοῖ ῬΟΡΡΟ αποίοβ ἔτοτη ΟΠ 
(ὐαββίαβ, 1. τ. ἐπεδίωξαν μὲν αὐτοὺς, 
ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἐν καταλήψει ἐφαίνοντο ἀνε- 
χώρησαν. 

Ι. κέρδος δὲ ἐ ἐνόμισεν Κ.τ. πη" Ἐγκατα- 

ληφθεῖσαι τοῖοτΒ ο {πΠ6 Ῥε]οροπΠ βίδῃ 
ἢδεί, σφίσι ἴο [Π6 ΑΥΠΘπῖαπ8. Ῥδοῇ 65 
σοηρταία]αΐθβ Ὠϊτηβοι {παῦ μ6 Πα ποί 
ΟΥ̓ΘΓΓΆ ΚΘΗ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ͂ ᾿ῃ ΔΠΥ͂ ΠΔΓΘΟῸΤ ΟΥ̓ 
5]. πα, ψμοτθ πο νοῦ] πᾶν Ὀθθη 
[ογοθα ἴο [οὐ γ ὑΠοιηβοῖνοθ ΟἹ ΒΠΟΓΒ, 
Πα 80 ἴο ρσῖνθ πὶπὶ {π6 {τοι}}]6 οὗ τοὸ- 
τηδὶπῖηρ ἴο Ὀ]οοΚκαῦθ {Πθτη. (ὐΟἸηρΡΆΓΘ 
ΠῚ τὸ: τοῦ 20. τα 

5- Κολοφωνίων} 14 ορρίάππι (ο]ο- 
ῬΠΟΠ Πα ΠγΔΙῚ ἸτηΠ 68, αροδύ ἃ υϑέργο 
ΟΟἸορΠοηθ ἄπιο ἔβγπηθ τη}}}1ὰ Ῥαβϑιαιμη, 
᾿παυὶν [ἀνπι8, ΧΧΧΥ ΤΙ. τό. ΜῈ] ροτ- 
ἴατη Παθεϊ, ν 6] σουίθ ᾿ἰτιι8. πανιθτι8. οὁρΡ- 
Ῥογίππατμη. ΔἸ θυ τη πη πθγα νἹἀθίαγ [κι- 
οδηῖ8: “Εἰ ρίαοϊαδὶ (ΟἸορΡΠοπα ηναρ5.᾽ 
ΟἹ. ὙΥ ΠοΙθσιιβ ἴῃ ΤΠ. παχαιτη Θχῃῖθο 
Τ᾽] τηθηϊαηὶ οατὴ Πᾶς ᾿ΠΒΟΓΙΡΌΏΟΠΘ : 
ΚΩΛΟΦΩΝΙΩΝ, ΟΡρδγάσιιπὶ ΟΡΙΠΟΙ 1η- 
σαντα. Ναιη (6 τηοάι]0 σου οτοβ ἴα- 
οἰαηῦ ΤΠοορηΐβ, ΝΙοαπάθγ, Ονιαϊιβ, οἵ 
ΨΊΓρΡΊΠ 5. ἴῃ ΟἸτι. θυ]. ῬϑαθηροΓ. 
Οοἰοΐοη: Νοίϊι. Ἐρίβοορ. Κολοφὲν, οἵ 
Ῥιο]θιηθοιιβ Κολοφῶν, δου] θυηΐ ρμησπηΐ- 
46 ρτὸ Κολοφὼν, αφποιηοᾶο (ΠΟΙ 5]1η. οἵ 
Ηφτγοάοίιβ. ὕτ8 δπΐθη δθο, ατᾶτη 
οατη Νοΐΐο μαββίπη οοη απ ιιηῦ δΔη 16], 
ψνϑίθυσπηα οὐαῦ, (ὉΠΟΊΟΥ ο᾽ῖ15 ΜΟρϑβι8 
Ἰαχία Μεῖϊαπι, Ῥαιβᾶη. οὖ ἈΡο]]ΟΙΙΙ 
ΞΟ]. 1. 2.8. ροβί Πδοθηαπὶ Οτγοίθη- 
βρη. Αἴσιθ ἴα ἴοσθ. (Ὅποῦ. [ἴΪπᾶ48 
ΠΟΙΊΘΗ {γαχουὶζ, ᾿Ἰποθγίππη οί. Εβὲ Θ ἢ] 
ἀρὰ Ἡοτγοάοί. (ΟἸορμοη, 4] οὐ ϑιηγτ- 
Ὠδπὶ Γἀπα886. αἸοϊταΓ : οδῦ οἵ Ρ 8618 

΄ »Ὁ7 :] ᾿ : 

στάσιν ἰδίᾳ ἐπαχθέντων 

ἐν ἐγκαταλεῖφθαι ἸΚ. 
τε Ὠαῦοηΐ Ἐ. οἵ τϑο. Ε,, 

ἰταμένους τε 

6] βάθη ΠΟΠΊΪΠΪΒ 

ΧΧΧΙΨΝ. παραπλέων δὲ 
΄,ὔ 7 , ὌΝ ἷ“- 

πάλιν ἔσχε καὶ ἐς Νότιον τὸ Κολοφωνίων, οὗ 
, ͵ “ ,ὕ 

κατῴκηντο Κολοφώνιοι τῆς ἄνω πόλεως ἑαλω- 
,ὔ « ων ΄ Ν ΄-“ ’, μ 

κυίας ὑπὸ ἸΙταμάνους καὶ τῶν βαρβάρων κατὰ 
ΕΝ Ν ’ὔ 

ἑάλω δὲ μαλιστα 

8. στρατόπεδον ποιεῖσθαι Δ.Β. 
4. ἐφόρμισιν 6. περιπλέων ο΄. 
8. ἰδίᾳ Καίρεν. (0611. ν Προ οἱ 

Δραα Ἡβυομῖπη. 
(ὐαρία εβῦ ἃ ἄγρα, οὐ απ Ὀ6]] πὴ αττη 
Ηαϊγαῖϊα ρσοβϑὶῦ δηΐθ ΟἸτιβίπμῃ 19. [5 
δαΐθη δβίγαϊαρθιηδίΐθο 818 θα] τα 
ΟΤΩΠΘΙῆ, {πὸ ΒΡ] στη πη νά]ιθγ (ο]ο- 
ῬΠΟΠΙΙ, 86 ΠΟΥ ΠΘΟΙΟΠΘτη πιβητ|6 ἀθ] ον. 
γιάθ. Ροϊνθη. ΨἼΊ1]. 2. ὙΠπδορπίάθῃ, 
Ι1ο09. Αγιϑίοῦ. Ῥο]. ΓΝ. 4, 5. ΟἸγρΡ. 
ΟΧΙΧ. δηΐο ΟἸτἸβύπιη 302. ἃ [ γ51π|ὰ- 
ΟἾο δνϑῦβα δύ οἰνιίαβ, οἵ ροβίθα οοιη- 
τη  ἸοΥ6 ἸθοῸ στιτϑιι8 ᾿πβίααγαϊα. (ὐοπ- 
5116 Π)]οαοτιιπη, οὐ Τἀνιπὶ ἸοοῸ Βαρτὰ 
Ἰαιιααῖο. Νέξο ρου ιποίουιθ ὑππης τηπιηϊΐα 
6586. ν]Πθίπισ, ααὶὰ ΑΠπίοομιιπη τϑρι] δῦ 
ΔΏΠΟ δηΐθ (ηϊδίια ΟΧΟ. Ῥᾶῦ]οὸ δηΐθα, 
Αἴίαϊο, οὖ Βομηδηὶβ ἴῃ ΟἹ θα οοη- 
σοββεσαΐ, ἃ αα] 8. ὑγι θυ] ᾿πηπηιηἸταΐθ πὰ 
ΟὈδητΐ Ρᾶοο οαπὶ ἤδρο οοηνοηΐα, [}8 
απὰ τὸ δήθαίπν. ΡΟ] "8. Ῥοβῦ Ῥδι]ο 
1π 1 οΥίαΐθπη, ΤΎγᾶη ΠΟ αιποΐῖο, νἱπα]- 
σαθαΐ θήν ες: ΔΏηΟ δηΐθ, ( γδύπιη 
ΧΧΙΝ. Α δονίῃ]8. νοὶ “Γαγίαγβ σταϊ- 
δτὴ πο ἃ] Π]Ι5ητι6 Αδῖθθ ἀγθιθιι8. οαητιηῦ 
Αποΐοτοβ ΘΙ Υ ΠΟΥ τη, ἸρηθπΊα 8. οὗ 
ἴλοθϑ 101 τηϊπδηΐιγ. (ΟΙΟΡΠΟΠΊΟΤΙ ΠῚ 
ἀδθπίαιθ ριβοοραβ ἴθ (ὐπΟ]ο ἔρλιθ- 
Β1ὴ 0. Π]ΘΙΠΟΓαΐσ. ΟΥ̓ΔΟΪ ΑΡΟ]]] 5 
τηρθιηϊηοῖο ΝΙσοαπῆρθσ, ΑἸοχ. ϑίσαθο, 1 ἃ- 
οἶδ, Επβορίαβ, ᾿Που Πα ππ5, οἱ Τ6- 
τϊδίι8 Οταῦ. ΧΧΨΤΙ. 1)6 το]ϊαα 6]85 
Η!Ἰβίουῖα, ΠΟη 1} ἀἀἀπηῦ Ῥαῦβδη. 535. 
Νιαυχηϊδηγαΐα οἵ Ῥαγ] ορτα ἢ]. Δ ΑΒ8. 

ἡ. κατὰ στάσιν ἰδίᾳ ἐπαχθέντων] ““[π- 
“ ἀγοσπορα τυ ποῦῦ ΔΎ ΡΌΌ]1Ο Δα ΠΥ ἐν 
“ΤΟΥ {Π6 ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ ἃ ΡῬΆΤΥ ΘΆΓΓΕ].᾽ 
ἰδίᾳ 18 ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΟΟΥΤΘΟΙΟη οἵ ᾿Κτὰ- 
86. 5 5, Μ ΒΟ. ΟἼΟΥ Πὰ5. δαἀορίθα ; ἴοΥ 
στάσις ἰδία τασδὶ 6 ΠΟΠΕΘΗΒΘ, {Ποῖ 
θοίηρ πο Βιοἢ {Πϊηρ᾽ ἃ8 στάσις κοινή. 
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ΟἸΣ 0. 88. 5, 

“ὕ σ «ς ΄ , Ων 

θη, ὙΠΟ Πδᾶ οαΠοὰ αὕΤΉ ὅτε ἡ δευτέρα Πελοποννησίων ἐσβολὴ ἐς 
ἴπ {Π6 Ῥουβί8 5 ἰο {Π6ῚΣ κ . κ ΩΣ » 3 κε ͵ ε 
οἷά. τὴν ᾿Αττικὴν ἐγίγνετο. ἐν οὖν τῷ ΝΝῬοτίῳ οἱ 2 

, Ων 7, , Ξ: 

καταφυγόντες καὶ κατοικήσαντες αὐτόθι αὖθις στασιάσαντες, 
ε ν . ) » ΄, Η ΄, ἱ κ Ξ 

οἱ μὲν παρὰ Πισσούθνου ἐπικούρους ᾿Αρκάδων τε καὶ τῶν 
΄ὔ » ᾿ » ΄ 3 “ - 

5 βαρβάρων ἐπαγόμενοι ἐν διατειχίσματι εἶχον, καὶ τῶν ἐκ τῆς 
ΒΩ , - ΄ [4 

ἄνω πόλεως Κολοφωνίων οἱ μηδίσαντες ξυνεσελθόντες ἐπο- 
, « ἌΣ ΄ ΄ 7 ς 

λίτευον, οἱ δὲ ὑπεξελθόντες τούτους καὶ ὄντες φυγάδες τὸν 
΄ ᾽ ΄ὕ τ κ ΄ ᾽ , ε 7, 

Πάχητα ἐπάγονται. ὁ δὲ προκαλεσάμενος ἐς λόγους ᾿ἱππίαν 3 
Ν τ “ ὃ , Ἄ χὃ  ΡΗΣΕ σ“ Ἃ δὲ 

τὸν ἐν τῷ διατειχίσματι ᾿Αρκαδων ἀρχοντα, ὥστε, ἢν μηδεν 
5 ’ὔ ΜῈ Ε ’ ᾿ Ἂς ΄ Ν ΄ ΄- 

ιο ἀρέσκον λέγῃ, πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ἐς τὸ τεῖχος σῶν 
᾿, « -“ « Ν » “κα ᾽ ΘΝ, «ε ς » “ ἣ ᾽ 

καὶ ὑγιᾶ, ὁ μὲν ἐξῆλθε. παρ᾽ αὐτὸν, ὁ δ᾽ ἐκεῖνον μὲν ἐν 
“ » ΄ 53 ΞΌΣΩΝ ᾿ δ “ 7, 

φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν, αὐτὸς δὲ προσβαλὼν τῷ τειχίσματι 
» Ἷ τᾺ » ᾽ ΄ σ΄“ Ἂ . 4 

ἐξαπιναίως καὶ οὐ προσδεχομένων αἱρεῖ, τοὺς τε ᾿Αρκαδας 
τ τς ΄, , δικγν 7 Χ ε 

καὶ τῶν βαρβάρων ὅσοι ἐνῆσαν διαφθείρει" καὶ τὸν Ἱππίαν 
δ αν, ᾽ Ν “ » , » δ; ν, Ὁ 

το ὕστερον ἐσαγαγὼν ὥσπερ ἐσπείσατο, ἐπειδὴ ἔνδον ἦν, ξυλ-- 

λαμβάνει καὶ κατατοξεύει. ἸΚολοφωνίοις δὲ Νότιον παρα- 4 

3. κατοικίσαντες Ν. αὖθι (τη. 4. περὶ θ. πισσούθνην Ἀ. πισούθνου ΘΟ. 
καὶ τῶν βαρβάρων Α.Β.Ο.ἘΕΙΟ.Η ΚΟ ΝΙΟΟΡΟΝ ἔν. Ηδδοκ. Ρορρο. (06}1. ΒΕΚΚ. 
ΘΘΙΕΥῚ οὐπ πη ΔΙ Ο] τη. 6. ξυνεπελθόντες 6. ξυνελθόντες ἘΝ. Ο.Ν. ἃ... 
ἡ. ἐπεξελθόντες ἃ. 8. προκαλεσάμενος Β.Ο. ΕΗ .ς««ἢρ.}... ΡορΡρΡο. Πδδοκ. 
(0611. ΒεκΚκ. Α.6. εὖ νυ]ρο προσκαλεσάμενος. 9. τῷ] οτῖ. 5. τειχίσματι Υ΄. 
το. ἀρέσκων (α.1.Κ.6.1. 11. μὲν ἐξῆλθε) δ᾽ ἐξῆλθε Α.Β.Ο ΙΕ σ. 

4. οἱ μὲν παρὰ Πισσούθνου κ. τ. λ.] 11. ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ] ᾿Αδέσμῳ 
ΕἸγϑ οὐ 811 {π6 ΕἸ γα - ἃ Ιβθο ΓΑΙ ]0 81 ΡΑΥΥ 
αἵ (]ορῃοπ δα (8116 ἴῃ π ῬΟΥβΙΔ 8, 
ἀηα {Π6 .]}}ς οἵ {πΠ6 (Ο]ΟΡ ΟΠ ῬΘΟΡΙΘ 
μα Ἰοῦς ΟΟΙΟρμοη, πα βϑί]βα αὐ Νο- 
τἴαπη. ὙΠΘΠ Δ ΔΥΙΒιΟΟΥΑ 04] ραν 46- 
ΟἸαγβα 1056] ἀιηοηρ {πὸ τοίπρθοβ αἱ Νο- 
ὕατη ; ἀηα] {Π18 ρΡαγίν, ἀραϊη ΟὈ αἰ ἢ] Πρ 
αἰὰ ἔγοιη ἴΠ6 Ῥρυβίδηβ, δπα ἔτῸΠὶ {Π6 
ΔΥΙΒΓΟΟΓΑΙΟ] ῬΟΒΒΟΒΒΟΥΒ. οὗ (Ο]ΟΡΠΟΗ, 
ΘΧΡΘΙΙΘα τπ6 ῬΡΟΡΌΪΑΥ ῥατίγ ἔγομῃ {ΠΕῚΓ 
ΠΟΠη65. ΟΠ06. ΠΟΘ. ]Ὸ βθοιγθ {Π6]Ὁ 
ἈΒΟΘΠἤθπου, πο Κορί ἴπ ἃ ρατΐ οἵ (Π6 
ἴον ἰου πο οἵ ΤΌτ ὑπὸ τϑβύ, πκ δὴ 
ΘὨ ΘΠ Π6 ἢ σδΙὴΡ ΟΥ̓ΟἾτΔ46], ἃ ΘΆΓΓΙΒΟΗ 
οἵ Ατοδαϊδη τ ΟΠ α 1685 Δη6 ὈΑΓΡΑτΊΔ ἢ 
ΔΌΧΊΠΑΙΘ5. ΕῸΓ 1ῃ6. 56η886 οἵ διατεί- 
χίσμα, οοτηράᾶτα ΨἼΠ]. όο, 2. ἀπα ΡοΪγ- 
Ῥια5, 111. 26. 

φρουρᾷ Ῥεγρεγάτη ΡΟΠ]χ, 111. 72. αἵ 
Ἠδβυοῆ. τϑοῖθ πὖ ᾿η οοηίοχίι. [)6 σῶν 
σΟηἴοΓ υΠάδτη οὐ Εὐντηο]. τι|0] ἔοτίαββθ 
ῬΓῸ σῶ, μονοσύλλαβον, Ἰορο πα πὶ σῶν. 
γιάθ δ ]]αβι. τσ. Τ᾿. Ἐριβί. Μη τάαδ- 
[15, ααϊὰ Ρδοίο ν]ίδιη ἀθαθγδηῦ ᾿ΠΒΟΠΊΠ118 
οοοίάογθ. Ρ]αίαγοῃ. ἀἄντη1]. ΡΟ] νη, 
1Π1.2. συνθέμενος ἀβλαβῆ καὶ ζῶντα 
ἀποπέμψειν---καὶ μετὰ τοῦτο κατηκόν- 
τισεν. ἴἴὰα ΑΑδΙθογίπτα (ὑοπηΐοιη Ηαΐΐο 
Ἰα81} ἀρὰ [κὐϊρταπά. 11. 2. ΜΑΒ5. 
1)6 σῶς δ΄. Εὐπιδίαιἢῃ. 4 Ηοπιογ. Πα 
ν΄. Ῥ. 959. οὐ ΓΠοιι. Μαρ. ΓἌδεσμον φυ- 
λακὴν 56 Ρ6 αἰσιηῦ Οτθθοὶ, απο [ΑΓ] Π15 
οϑύ ομδέοαϊα ἰἰδογα. Μιὰ. Ὀθτίββοη. Κ΄. 
Ἑογιλα]. Ρ. 474. οὐ [1ρ8. Ὧ2α Ἴδοϊ. Ι. 
ΑἼΠΔ8]. 2. ὈυΚΕΕ. 
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ΤΈΞΒΟΒ. ΑὙΤΠΈΝΕ, 
Ἂ ΄-“ ’ ἈΝ ἵτα 3 “ 3 

5 δίδωσι πλὴν τῶν μηδισάντων. καὶ ὕστερον ᾿Αθηναῖοι οἰκι- 
Α.6. 427. ΟἸνΡ. 88. 2. 

Ν ΄ Ἂ Ἁ « ΄- ’ ’ Ν 

στας πέμψαντες κατα τΤτοὺυς εαὐτωῶν νομοὺς κατῳκισᾶν ΤΟ 

, ΄ » “ ΄ ν ΄ 3 

Νότιον, ξυναγαγοντες πάντας ἐκ τῶν πόλεων, εἰ ποὺ τις ἣν 

Κολοφωνίων. 

ΧΧΧΥ. Ὁ δὲ Πάχης ἀφικόμενος ἐς τὴν Μυτιλήνην τήν ὃ 

τε Πύρραν καὶ ΓἜρεσον παρεστήσατο, καὶ Σάλαιθον λαβὼν 

ΤΈΒΒΟΞΒ, 

ΠῸ {πη τοί η8 ἴο 

ΤΟ ΌΟβ, 56 {165 τηδ ουβ 

{πρτθ, ἃπα βοπᾶβ ὅ88- 

1αΐμιιβ, ἀπα {π6 Μνι- 

Ἰοπερη8 πιοϑὺ 60ῃ- 

σοΥπρα ἴῃ {Π6 Ἰαΐρ τὸ- 

νοὶδ, ῬΓΙΒΟΠΘΓΒ (0 Α- 

{Π 608, 

΄σ' Ν Ἂ 

2τιᾶς τὸ πλέον. 

᾽ ΄“ 7 Ν , , 

ἐν τῇ πόλει τὸν Λακεδαιμόνιον κεκρυμμένον 
᾽ Ψ, ΩΣ Ν . Γ Ν Ἂς » “ 

ἀποπέμπει ἐς τὰς ᾿Αθηνας, καὶ τοὺς ἐκ τῆς 
΄ 37 Ψ“ ἃ ΄ 

Τενέδου Μυτιληναίων ἄνδρας ἅμα οὺς κατέ- 
Ν » Ὑ 3.5 ὌΝ ΒΩ 3. " 3 

θετο, καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτῷ αἴτιος ἐδόκει εἶναι 
- ΄ ᾿ Ἅ δὴ ἣν “θῇ 

τῆς ἀποστάσεως" ἀποπέμπει δὲ καὶ τῆς στρα- 
΄ Ν “ « ,ὔ ΄ Ν Ν 

τοῖς δὲ λοιποῖς ὑπομένων καθίστατο τὰ περι 
Ν ᾿, ϑ φὸ “ ΄ 

τὴν Μυτιλήνην καὶ τὴν ἄλλην Λέσβον ἡ αὐτῷ ἐδόκει. 

ΧΧΧΥῚΙ͂. ἀφικομένων δὲ τῶν ἀνδρῶν καὶ τοῦ Σαλαίθου οἱ 
-- Ἀ κ ΄, ΦΝ 3 ΄ὔ Ε ἃ 

᾿Αθηναῖοι τὸν μὲν Σαλαιθον εὐθὺς ἀπέκτειναν, ἐστιν ἃ 

ΑΤΗΕ ΝΕ, 

ΤὴΘ ΑὐΠ ΘΠ 5 ἀἄθοσθθ 

ἐπαῦ 1ῃΠ6 ψΠΟ]6 Μνίϊ- 

Ἰθπθθδη ΡῬΘΟΡΙΘ 5ῃοι]ᾶ 

6 Ραΐὺ ἰο ἀθδίῃ, πὰ ἃ 

8Π10Ρ 15 ἀοβραίοῃρα ἴοὸ 

ῬΔΟΠ65 ψ] Οτγᾶθτβ ἴὸ 

115 οἤθοί. ἘΘ0]1Π 55 οἵ 

ΤΟΠΊΟΥ͂ΒΘ, ΠΟΎΥΘΥΘΕ, 1Π1- 

τηραϊαίον αυῖβθ, ἃ πα ἃ 

ΒΘΟΟΠΩ͂ ΒΒΘΙΠΒΙΥ [5 

ΠρΙὰ ἴο σοηβίαθ. {ΠῸ 

αρβίϊοη δϑδΐη, 

2. κατῴκησαν Β.ῈἘ σ ἢ. 
λακεδαιμονίων κεκρυμμένων Κι. 

δηΐθ καὶ οι. Ὁ. 

ἐστια Ἐὶ. ἅπερ σχόμενον Ῥ. 

2. κατὰ τοὺς ἑαυτῶν νόμους] Τὺχ ΤῆΟΓΘ, 
ἡπ ΜρΕΌΡΟΪΘΒ. (Ο]ΟΠΙΒ. τὰ δ ἸΘρῸΒ5 
ἀαραπί. ὥραηθθπι. [)᾽ββοσῖαί. ΓΧ, ἀθ 
ὕδβια. εὖ ΡῬχωβίδηϊ. Νμπλβιη. Ὁ. 580. 
θυκεκκ. 

10. ἔδοξεν αὐτοῖς---ἐπικαλοῦντες κ.τ.λ. 
ΤΏΘ ποιηϊηδῦνθ ἐπικαλοῦντες 18 τι866, 

4. εἴ τίς που Κι. 
9. μιτυληναίων νΕ] μυτιληναίων Α.Β.Ο.ΕΕ.. 

Η.ΚΟΝ.Ο.ΡΟΝ. α.6.ἢρ. Ηδδοῖὶς. Ῥορρο. (0611. ΒΘ ΚΙΚ. να]ρὸ μιτυληναίους. 
13. τὴν ροϑί περὶ οἵη. (Ὁ... 

τό. ἀπὸ τῶν πλαταιῶν (.α.Η.1..}.6..1. 

᾿. ΄ὔ ᾽ 7 Ν “ 

παρεχόμενον, τὰ τ᾽ ἀλλα καὶ ἀπὸ [Πλαταιῶν 
Ἂν 5 ΄“ ΄ὔ 

(ἔτι γὰρ ἐπολιορκοῦντο) ἀπάξειν Πελοποννη- 
΄ Ν ᾿ “- » “ ’ὔ 5 “-“ 

σίους" περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας ἐποιοῦντο, 
Ἄς ΔῪ 19 “ Μ ε “ » Ν ΄ 

καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς παρόντας 
΄ ᾽ “- » Ν Ν Ν “ 

μόνον ἀποκτεῖναι ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπάαντας 
, “ ξ ΄ ΄σ' Ἁ 

Μυτιληναίους ὅσοι ἡβῶσι, παῖδας δὲ καὶ 
σ΄ 7 ΄. ,ὔ 

γυναῖκας ἀνδραποδίσαι, ἐπικαλοῦντες τὴν τε 
ΕῚ ᾽ ΄ «“ Ε ᾽ ΄, “ « 

ἄλλην αποστασιν οτι Οὐκ ἀρχόμενοι ὠσπτερ οι 

6. εἴρεσσον Υ͂. η. τῶν 

τι. δὲ 
15. ἔστιν ἃ] οἵη. Κὶ. 

Ῥδοαιβα ἔδοξεν αὐτοῖς ἰ5 'ἰπ ρΡοϊηΐ οἵ 
Β6η586. Θαμπϊναϊθηΐ ἴο ἐβουλεύσαντο, ΟΥ 
Β0ΠῚ6 ψγογὰ οὗ {πᾶ βου. Οὐομηραγα Ἴ]. 
42, 2. τοῖς μὲν Συρακοσίοις κατάπληξις 

. » , Ν , « - 

οὐκ ὀλίγη ἐγένετο---ὁρῶντες κι τ. λ. Ααάὰ 
Ηετοαοί. {{]. τύ, 4. 

μι ο 

20 
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΄ὔ » 3 ’ -“ 

. ἄλλοι ἐποιήσαντο, καὶ προσξυνεβάλετο οὐκ ἐλάχιστον τῆς 
ε ΄-“ [2 Ἷ, Ὁ » » 4 5 ͵ὔ Ν 

ὁρμῆς αἱ []Ἰελοποννησίων νῆες ἐς ᾿Ιωνίαν ἐκείνοις βοηθοὶ 
᾿ Ἂς Ε Ν " 

οὐ γὰρ ἀπὸ βραχείας δια- 
’ ΄ 

τολμησασαι παρακινδυνεῦσαι" 
,ὔ » , ἌΥ » ΄ , , 5 ο᾽ 

νοίας ἐδόκουν τὴν ἀπόστασιν ποιήσασθαι. πέμπουσιν οὖν 2 
, « ΄ 32) ΄σ ᾽ὔ Ν ᾽ὔ 

5τριηρὴ ὡς [[άἀχητὰ ἄγγελον τῶν δεδογμένων, κατὰ τάχος 

λεύ ὃ ήἡσασθαι Μυτιληναί ὶ τῇ ὑστεραίᾳ κελεύοντες διαχρήσασθαι Μυτιληναίους. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ 3 
᾽,ὔ » Ν 5 » ΄ Ν » Ν 3 Ν Ν 

μετανοιὰ τις εὐθὺς ἣν αὐτοῖς καὶ ἀναλογισμὸς ὠμὸν τὸ 

βου ἡλευμὰ καὶ μέγα νι πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μᾶλλον 

ἢ [οὐ τοὺς αἰτίους. ὡς δ᾽ ἢ σθοντο τοῦτο τῶν Μυτιληναίων οἱ 4 
,ὔ 

τοπαρόντες πρέσβεις καὶ οἱ αὐτοῖς τῶν ᾿Αθηναίων ξυμπρασ - 
΄ Ν Ι ΄, σ 5 ΄ 

σοντες, παρεσκευασαν τοὺς ἐν τέλει ὠστε αὖθις γνωμας 

Ι. προσξυνεβάλετο Α. Β. Ε'. Ε. α. Η. Κ΄ ἢ. ΒΕΚΚ. Ῥορρο. Ο06ε]]. 
προσενεβάλετο νε] προσενελάβετο σα. προσξυνεβάλοντο ΟΟΥ. 

λοντο ἴ. γρ. Β. εἰ νυ]ρῸ προσξυνελάβοντο. 
λετο «. 

οἵη. Ὁ. 
6. κελεύοντα ἃ. 

αὐτοῖς] οἵη. Β.Ὸ. ἢ. 
1ο. οἱ] οπη. Θ. 
σκευάσαντο σ΄. 

ἐκείνοις] ΟΠῚ. Θι ]. 

διαχρῆσθαι Ἡ. 

1. προσξυνεβάλετο οὐκ ἐλαχιστον 
κι τ. λ.] Αμπα τῃ6 Ρεϊομροππθϑῖαη ἢρεοί 
Βανὶηρ ἀαγοθα ἴο δανθηΐζιγο ον 0 1ο- 
πὰ, ἴο Π6ῚρΡ [ῃ6 ΜυΠ]θηεθδηβ, ποΐ ἃ 
1016 σοπίγ] )αϊο το ὉΠ6ῚΓ νΘ ἢ ΠΊΘΠ66. 
“ΙΒ 15. ἃ [Δ]Γ σου οΓρασῦ 1Ἰῃ ΕΠ] 50 οὗ 
1Π6 τσθοκ οἵ {Π15 ρᾶββαρθ. ἼἍΠὸ τπιδὲ οἵ 
[6 ῬΓΌΟΙΡ]6, ἃ5. ἴῃ προ] Ξἢ, ᾿ηβίθδα οἵ 
[π6 ἸῃηΠηϊῦνο τηοοῦ, Πὰ5. Ὀθθὴ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ 
ΠΟΘ σδα, ἵ..56. 1: ὉΠ ΠΕΓΘ {π6 ἔεπαϊπἰπθ 
ΠΟΙηΪηαἴνοΒ αἱ νῆες τολμήσασαι 816 
Ἰβο ἃ5. ἃ 5]Πηρ16. ἴθσιη, “Ὁποά πᾶνϑβ 
κε ἀιιδθθ δββϑηΐ, δαημϊνα]οπὶ ἴο τὸ τὰς 
ναῦς τολμῆσαι. Προσξυνεβάλετο [88 
θθθη τγεοεϊνθα Ὁν Βθκκθν, Ρορρο, ἀπᾶ 
ΑΟΠ]ογ, οα [Π6 Δα ΠΟΥ οἵ 811] {6 θδβὲ 
ΜΗΝ. Οοτηρᾶτο Ηεγοδοίιβ, ΝΠ. οο, 7. 
προσεβάλετο τούτου τοῦ Φοινικηΐου πά- 
θεος, ἀηα λατρίοβ, Μεάρθα, 279. ξυμ- 
βάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος, ὁπ 
ν᾽ ΒΙΟἢ ρΙαοθ Μαδίζηϊθθ οὔβεγνθβ, “ ξυμ- 
τε “ βάλλεται τοῦδε δείματος αἸοίπτη 6586 
“ ΘΧΙβίπηο, αἶα ροοῖα οορ]ίαγοῦ 46 συλ- 

35 “ λαμβάνεσθαι, συνάρασθαί τινος, αὐγι- 
ΩΤ, Οὐ]ὰ5 ν]8 ἴῃ συμβάλλεσθαι, οοη- 

κε παι, αὐ αἰϊᾳιῖα, φαοαδιηπηοάο ἰαίεῖ.᾽ 

ΤΗΟΥΘΙΌΕΒ, ΥΟΙ,. 1. 

8. τολμήσασθαι σα. 

ἣ ἘΠ πλὴν Α. 
συμπράσσοντες [5.1...... ξυμπράξοντες Ὁ. 

προσξυνεβάλ- 
προξυνεβά- 

προσξυνελάβετο Ῥαττη. 1. 2: ἘΦ] 
4. οὖν) οτη. Κα. 5. τριήρει ἵ. 

7. εὐθὺς ροξί αὐτοῖς ΡΟΠΙΐ ρ΄. οτη. ἰ. 
9. οὐ] οΠ1. τοῦτο ΟΤη. 

ττ- Ξε: 

ξυμβάλλεσθαί τινος 15, ““ἴο 414 ΙΓ το- 
““ βρθοῦ [0 Δὴγ {Π]πρ’ :᾿ Δ η6 (Π6 ραββᾶρθ 
ἴῃ ΕασΙρ᾽ 65, νΠθγθ {Π6 πηθίτα εἶθ 168 
[Π6 τϑδήϊηρ, 8Ππα Ὁ}}}} ποῦ 8]1]ὸνν 8 ἴο 
Βα δε τα. ξυλλαμβάνεται, 18. ἃ ΒίΤΟηρ, 
σΟΠ ἢηΙηδῖοη {πᾶαΐ προσξυνεβάλετο 15 
τη αἴ5ὸ ἴῃ πον ]θ5. [Ὁ 5Πδν8 
ΓυΠου {Ππαΐ τῆς ὁρμῆς ἀΘρ6η48 ὁ προσ- 
ξυνεβάλετο, ἀπ ποΐ, ἃ58 ΡΟΡΡο 8ηὰ 60]- 
61 ΒΊΡΡΟΒΘ, οἢ ἐλάχιστον. 

7- ἀναλογισμὸς] Ρο]]τχ, ΤῈ 26: 

Α55. Μετάνοια, μετάμελος. Θουκυδ. 
Γμοχϊοοη ΒΙΡΠ]οΌἢ. (ὐοἸ511η. Μοπιίαιοοη. 
Ῥ- 415. {ΠπέΕχ- δ. ρΡ: 107. 11.) ΒΌΚΒΕ: 

8. μᾶλλον ἢ οὐ] (οΙηρατα ποίβ οἢ 
ἹΠΕ65: 

11. τοὺς ἐν τέλει ΤΠαΐ 15, {Π6 ρτυ- 
ἴδηθ5, ΟΥ᾽ {ῃ6 ἴβη ΘΘΠΘΓΑ 5 οἵ 16 σοτη- 

τη ηυνΘΆ] 1, στρατηγοί. γ [Π6 [ὈΓΠΊΘΓ 
[Π6. Δ5ΒΘΠῚ 165 ὑΘΓΘ. ΒΕ ΠΟ ΠΘΕ 1 {ΠΠῚ6 
οἵ ρῥθᾶθθ, ΟΥ̓ Οἢ ΟΥἸΠΆΤΥ ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ ; Ὀαΐ 
{Π6 Ἰαίζου μα 150 {Π6 ρόννοῦ οὗ σα] ηνσ 
[Π6Π} ἱΟροΠΟΥ ἴῃ νναΓ, Δπ τπποὺ οχ- 
ὑΥδΟΓἸΠγν ΟἸΓοΟυμηβίαηςοβ. ὅθ Ἴι- 
ογά. 11. 50, 4. [Ν΄. 118,7. ἀπ Βοποιπμδηη 
46 Οὐ 15 ΑἸΠπθηϊθηβιαπι, Ρ. ὁ1. Ξομῦ- 

Οοσ 



{- ̓ 

980 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ἈΑΤΗΕΝΒ. Α. 6. 427. ΟἸντηρΡ. 88. 3. 

“ ἈΠ ΥΝΝ -ς-“- ΄ Ν » , 5 Β᾿ 

προθεῖναι" καὶ ἔπεισαν ῥᾷον, διοτι καὶ ἐκείνοις ἔνδηλον ἣν 
΄ δ , εκ εκ 52:7 ᾿ , ᾽ 

βουλόμενον τὸ πλέον τῶν πολιτῶν αὖθίς τινας σφίσιν ἀπο- 
“ ,ὔ ΄ 9 »ὴλ 

5. ΟἸΒΟΝ, νιὸ μὰ δοῦναι βουλεύσασθαι. καταστασὴης δ᾽ εὐθὺς 

2 πὸ ΤΟΡΓΟΔΟΠΘ5. {Π6 

Ῥθρὴ {Π6 πιονθ}" οὗ ἐπ6 

ἢγϑί ἄθογθθ, ΠΟΥ ΟΟΠ 68 

ἔουνναγα ἴὸ βρϑὰὶς ἃ- 

ξαϊπβί 15 ΓΟΡΘΔ]. 

» “ « Ἂ ) ΄ 

ἐκκλησίας ἄλλαι τε γνῶμαι ἀφ᾽ ἑκάστων ἐλέ- 

΄ ͵ “ » ΄“ ." ἣν » 

προτέραν ἐνενικήκει ὠστε ἄπόοκτεέειναι, ὧν Και ες 

Ἂν 7 ΄ ΄ ΄“ “-“ Ἷ Ν Χ 

τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν τῷ τε δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν 
΄“ ΄ »)» ᾿) 53 »ἢ, ΄ 

τῷ τότε πιθανώτατος, παρελθὼν αὖθις ἔλεγε τοιαδε. 

ΧΧΧΥΤΙ. “ ΠΟΛΛΑΚΙ͂Σ μὲν ἤδη ἔγωγε καὶ ἄλλοτε 
«ς 

ΒΡΕΈΘΗ ΟΡ “ὁ μάλιστα δ᾽ ἐν 
ΟἸΕΟΝ. 

ΑἰΠΘηΐδη5. 1 Βοϊηρ 

ἴοο ΘΑ5.Υ ἃ Πα τΠϑ818ρὶ- 

οἷοιιβ ἴῸΓ {πὸ ἔϊπι65 δπᾷ 

ΟἸΓΟΙΠβίϑ ΠΟΘ5 ἴῃ ΒΟ Π 

1Π0 0 ψῸΓ6 ρἰδορᾶ: αν 

« ἤ Ἶ ναίων μεταμελειᾳ. 

-“ “ ξ 4 , 

τῇ νῦν ὑμετέρᾳ περὶ Μυτιλη- 

διὰ γὰρ τὸ καθ᾽ ἡμέραν 
Ν ν᾿ Ν ΄ Ν 

“ς ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους, καὶ 

Ι. προσθεῖναι Α.Β.Ο.Ε ΕΟ. Η.ΚΟΙΝ.Ο.ΡΌ.ς. 4.6. ρ. Μιᾶς Ηδπιβίθγμιιβ. δα 
Τλιοῖδηὶ ΝΟ πη. 
16 9: . 5. ὃ κλέων ὦ. 
8. καὶ παρελθὼν Ὁ. αὖθις] 

4. καὶ καταστάσης (.α.1,.0.Ὀ}.6. 
ὅστε καὶ 1,.0.".6. 

αὐτοῖς Ια. οπη. 6. 

δ᾽] οτῃ. ἃ. 4. ἐφ᾽ 
ἡ. πολιτῶν] πολλῶν Α.Β. 

9. ἄλλοι τε ὦ. 
1ο. ἀδύνατον Α. Β. Ο. Ε. α.Η.1.Κ μι ΜΌΝ Ο. ῬΟΝ.}.ς. 6. ἢ ρ. ἢ. Ηδδοὶς. Ῥορρο. 
(06]]. ΒΕΚΙΚ. νυ]ροὸ ἀδύνατος. 
12. ἀμελείᾳ Α.Β.ἢ. 

Τῆ8ΠΠ ΘΟΠΟΙ 65 ἔγοτη {Π6 Ἰδηρτιαρο οὗ 
ΝΙΊοΙ85, ὟΙ. 14. 1Ππαῦ 10 νγὰβ 1Π|6ρὰ] ἔῸγ 
[Π6 Ῥγγίδηθβ ΟΥ̓ βῬΘΠΘΓΆΪΒ ἴο ῬΥΌΡΟΒΘ ΔΗΥ͂ 
αΙΘΘΙΟΩ [Ὁ ἃ βθοοπα σΟΠΒΙ ἀθγαί!ο 
ἴον 10 Πα θθθη ἀδἰθυηηϊηθα ἴῃ ἃ ῬΥΙΟΥ 
ἈΒΒΘΙΠΌ]Υ. [Ὁ 15 Ὠοΐ, ΠΟΥΡΘΨΘΙ, ΟἾΘΆΓ ἴοὸ 
τὴη6 {Παὖ ἃ ΡΓΟΒΘΟΙ ΓΙ ΟῊ ἴου Πανὶπρ ΟΟΠῚ- 
πηϊτ[6 ἃ Βοτη6 1Π]6ρᾺ] δοῦ ἴῃ [Π6 θχθοιῦίοη 
οἵ δῖ8. οῇϊοθ, γραφὴ παρανόμων, οουϊὰ 
ῬΓΟΡΘΗΥ πᾶν ὈθΘη Ὀτοιρηΐ ἀραϊηβί ἃ 
ῬΓγίΔηἾβ. ΓῸΓ β0ἢ ἃ ργοοθθαϊηρ. "6 
Ἰαησίαρο οἵ ΟἸθοη μου], 1 {Πϊηκ, πᾶν 
Ῥδθη [ᾺΓ τηογθ νἱφίθηλ ἃπα τηθηδοϊηρ, 
Βαᾶ [Π6 ΡῬγυίαη!β ΟΥ ρθηθγαὶ Ὀθθη ἀ080- 
Ἰατ6]ν ν]ο] τ! ηρ' {Π6 Ἰαὰνν οἵ {Π6 οοτητηοη- 
ὙνΘΆ 1 1ῃ ΠΟ] αἸηρ᾽ ἃ ΒΘΟΟ Πα ἈΒΒΘΙΏθΪΥ ἴο 
ἀἰβοββ {Π6 ἔαίθ οἵ {1π6 Μυ]θηοδηβ. 
ΗΒ νυ ]8ἢ ΒΘΘῚΒ ΤΆΙΠΟΥ (0 θ6 ἴο οοη- 
ἴουπμὰ ψηφίσματα ἀῃὰ νόμοι τοροίπευ, 
Δη4 ἴο Θχοῖῖθ ἀραϊηβὺ [ῃ6 τϑθρθὰὶ οἵ ὁμβ 

11. ἡμετέρᾳ Α.Ἐ. Εν, ἡμέρᾳ Β. περὶ] οπι. 6. 

οὗ [Π6 ΤΌΥΠΊΟΓ [Π6 βᾶτηθ βίγοῃρ [θην 
ὙΠΟ Ι τνὰβ δη θυ αὶ πα ἴῃ ατθθοθ ἀραϊηβὺ 
ΔΠΥ δἰξθγαίίοη οἵ {π6 Ἰαΐίου. ΕῸΣ 1ῃ6 
αἰδιϊπούοη Ὀδίννθθη νόμοι, οΥ 1Π6 οοη- 
ΒΌ ΠΟ Δ] Ἰανν8. οἵ {Π6 βίαΐϊβ, ἀῃὰ ψηφί- 
σματα, ΟΥ̓ ἴπΠ6 ἄδογθθβ οὗ {πΠ6 ρθορὶθ οῃ 
ῬΑΓΟΪΟΆ]ΑΙ ΘΒ 0 ἢ 8, 566. Αὐ᾽βίοι]θ, Ρο- 
1|6. 1Ν]΄. 4,.25--31. 

4. γνῶμαι ἀφ᾽ ἑκάστων ἐλέγοντο] ΕῸΥ 
[15 τι88 οἵ ἀπὸ, ΘΟ ραγο 1. 17,1. ἐπράχθη 
οὐδὲν ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀπα {[Π6 ποῖϑ {Ποτο. 

5. Κλέων ὁ Κλ. 1)6 πος (Ἰθοπθ 
(ᾳιθιη (Ἴσοῦο ἴῃ γιῖο, ἐγ διϊοηζιην 
φιΐαάφηι οἴυθηι, δοιὰ ἑαηιθη, οἰοφιιθηΐθηι 
ζμῖδ56, αἴ) Ἰερθ ΑὐἹβιορῃδηὶβ ᾿ααϊίθ8. 
Ηυτγ5. 

8. πιθανώτατος] ΑΥΒίορΠδη. ἵπ. 156. 
βυρσοπώλης Παφλαγὼν, ἽΔρπαξ, κεκρά- 
κτηςῷ, ΚΥΚΛΟΒΟΡΟΥ φωνὴν ἔχων.--- 
Ὑγ Α588. 

ΟΝ , ε ΄ὔ “ Ν Ν 

γοντο, Και Κλέων ὁ Κλεαινέτου, Οσπερ και Τὴν 8 

Μ 7 σ 3 Ἷ ἐν, ᾿᾽ ἘΠ Ὑ, 

εγνὼῶν δημοκρατίαν οτι ἀδυνατον εστιν ετέερων αρχέιν, το 

Ι 
, 

ςς » Ἀ ΄ὔ Ν τ ἷὰΝνἶὄἮΉ ΕΣ ἄς, ἀν ἢ 

ἐς τοὺς ξυμμάχους τὸ αὑτὸ ἔχετε, καὶ ὁ τι 
Ἃ ὦ θέ ὌΝ » “ ς ΄ 

ω) ογῳ πεισῦεντες ὑ᾽ αὐτῶν ἀμαρτήτεις 
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σφε, ι ὲ 
Ξ πεν ΘΟΙΩΣ 

δἃηα 5.Π1] τηοστο ὙΠ 

1ιβίθηϊηρ ἴοο ΤΟΔΑΙΥ 

ἰο ἴΠοϑ6 οὔαΐουβ ὙΠῸ 

ΘἸΓΠΟΥ ἴγοῖη ὙΔΠΙΥ ΟΥ , 
: ἐς μαλακίζεσθαι, 

ΟΥ͂ΒΘ ΠΊΟΪν 65 ΘΓ 8]- 

νὰν 5 Βπαϊηρ απ ἢ (ς 

{π]Πηρ8 85. {πον ὙΈΓΘ, 

5 Πα ῬΓΟΡΟΒΙΠΡ 806 

ἱηπονδίϊοη. « 

1. ἐς ὑμᾶς] ὡς ὑμᾶς 6. 

987 

ΔΡ Ἧ 3 “ » 3 ,ὔ ε ΄σ " 

ἢ Οἰκτῷ ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσθε ἐς 
« - τὰ » » Χ ΄ ΄ 

ὑμας και οὐκ ἐς τὴν τῶν ξυμμάχων χάριν 
᾽ “ τϑς ΄ 

οὐ σκοποῦντες ὅτι τυραννίδα 
ΕΣ Ων » Χ Ν Ν ᾽ 7 

Εχέτε ΤΡ ἀρχὴν και τρος ἐπιβουλεύοντας 

» Ν ΟΣ Ω Ε ΄ ΡΝ » » ᾿ 

αὐυὐτοὺυς και ακοντας ἀρχομένους, Τοὶ! ουκ ἐξ μ 

- ἊΝ ,ὔ , ᾽ ν ᾽ 

ὧν ἂν χαρίζησθε βλαπτόμενοι αὐτοὶ ἀκρο- 
Β. χείωιτ.) ἘΣ ΥΣ ἐν τ 

π᾿ μαλαὶίζετ ὃς Α.Β. οὐ] καὶ Ο.. 4. πρὸς 
ἐπιβουλεύοντας Ἐ.Ε. .Η.Ψ. Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΚκ. Α.Β. οἵ νι]ροὸ προσεπιβουλεύ- 
οντας. 

ομι. Η. 6. χαρίζοισθε ἃ. 

1. οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσθε κ. τ. λ. 
ΤῊΘ βεῆβθ οἵ ἴμθεθ ψογβ νου] θ6 
ΟἸθαγοσ, 1 Ποὺ Πα Ὀθθπ υυΥἹἱιΐθη οὐκ 
ἡγεῖσθε ἐπικινδύνως μὲν ἐς ὑμᾶς κ. τ. λ. 
“Ὑγρα ὅο ποΐ σοηβι ον [δῦ ὙΌΣ τνθακ- 
“ς Πρβ5 ἴδ βδυ]οῦβ ἕο γΟΌΓΒΟΙν ΘΒ, ἀπ αἵ 
ἐς [6 βᾶπη6. {1Π|6. ΟΠ ΘΥΒ. ΠῸ ΟὈΠ  ΔΙΊΟΠ 
“ΞΘ ὙΟᾺΓ 8]1168.᾽ 

4. οὐ σκοποῦντες ὅτι κ. τ. λ.1 ΤὴΕ 
ΟΥΙβϑίοι οὗ οἱ ἴῃ {π6 ]Ἰαΐίθυ οἰαιιβα οἵ 
118 βεπίθηοθ ὈΥ δἰτηοδῦ ὄνου σοοῦ 
ΜΕ. «πᾶ Ὀγ 811 [ῃ6 ϑοβο]ϊαβῦβ. τη {ΠῸ]1 
ΘΟΠΊΠΊΘΠΐβ ΟἹ ἴΠ6 ρῬᾶββᾶρθ, 18 ΨΘΓΥ Ρ6Γ- 
Ῥ]θχίηρ : [ῸΓ [Π6 βϑῃΐθησθ 18. ποῦ 1πί6]}1- 
ΘἽθ]6, ἀσοοτάϊηρσ ἴὸ ἂῃν [δ] τι]θε οὗ 
Ἰαηστιασο, νἱποὰΐ ᾿ξ. ΒῸΓ ΔΙΠουρἢ ἰΐ 
ΤΩΔΥ 6 ΘΧΟΌΞΒΔΡ]6 ἴ0 Ῥ8855 ἔγοτῃ {Π6 ρὲγ- 
Ὁ ΟΙΡΙ6 το 1ῃ6 ἢπιΐθ νϑυὉ, ἔγομη ἀρχομέ- 
νους ἴο ἀκροῶνται ἰηδίοαι οἵ ἀκροωμέ- 
νους, γοῦ ἴῃ {Π18 σᾶ88. [Π6 σΟΠ] ΠΟ η 
καὶ ἰΒ ΦΌΒΟΙ ΓΘΙΥ ΠΘΟΘΕΒΑΤΥ ; [ῸΓ 8]- 
Τπουρἢ ἀρχομένους, καὶ ἀκροῶνται ΤηδΥῦ 
08 56η86, γοῖ ἀρχομένους--- ἀκροῶνται 15 
ποί. Οπδ οὗ {πΠ86 ϑοῃο]]αβίβ βᾶνβ {Παΐ 
σκοποῦντες 18 ἴο Ὀ6 τορθϑαΐθα, ἀηα ἢ]8 
ῬΑΓΑΡΏγαβΘ ἰ8, οὐδὲ ὅτι ἀκροῶνται ὑμῶν. 

᾿15 10 ΤΠ6η ΡΟΞβ10]6 Ππαῦ 1π ἢ18 Μ8, [Π8 
το ϊηρ τνὰβ ὅτι οὐκ ἐξ ὧν ᾿πβίοαα οἵ οὗ 
οὐκ ἐξ ὧν 'ΤῊϊ5 νοι] 6 ᾿πήθρα 1Ἰη- 
16}}1σ 1016 ἀπ ρταπηπηαίϊοαὶ, Ὀπὺ [Π8 
ΟΠ ἰβϑίοη οὗ ὅτι 1π ὑΠ6 πηδ]ουν οἵ {Π6 
ΜΕΝ. 18. 8 ΑἸ βίο] τὸ δοσοῦηῦ [ΟΥ̓ ἃ8 
186 οτηϊββίοη οἵ οἵ. ΝῸΓΙ 15 {Π6 ΟΠΊ]ΒΒΙΟῚ 
οἵ {Π6 τοϊαῖίνα Ὀγ [π6 θεβδύ Μ55. ΤΝ΄ το, 
3. ῬΏΘΓΘ [Π6 σΟΠΊΤηΟῸΠ Τοδη]ηρ 18 ὃ με- 
νόντων ἡμῶν, ΘΧΔΟΙΠΥ ἃ ΒΙΠΉ]ΔΓ Οα56 ; [ῸΓ 
ἴπογθ ΤΙ γβιαβ ασαοΐθβ {π6 προσ 8 ν ἢ 
16 Το]αΐνο ἢ ΠΟΥ ψΟυ]α 1085. ΟἸ]ΒΒΊΟΉ, 
ΠονονΟΥ Παυβἢ, Ὀ6 ἴῃ τὴν ᾿παρσπηθηΐ 
αυϊῖθ. 580 ὉΠΙΡΔΥΓΑΠίΑ]8. ἃ8. ἴῃ {Π6 ρῥτγοὸ- 
Βϑηΐῦ ἰηβίαποθ. ΕΠΠΟΡ (Π6η τα πηιιβί 

5. Τοῦ [] οπι. Α.Β.ΟΙΕ Ο.ΚΌΜΟΝΟ.ΡΟΥΝ.ς.α.6.8, Ῥάγτα. οἵ---μῶν 
ἀκροῶντο Β.Ε. 

τοίαϊπ οὗ, ψ ἢ ΒΟΚΙΚΟΥ ἀπα (Ό]1ου, απ 
ΘΟΠΒΙ ΟῚ {Παΐ 105. ΟΥΠ]ΒΒΙΟῚ ννᾺ8. ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ 
ΘΔΥΘΙΘΒΒΠΘ85. οἵ [ἢ6 ςοργ]βίβ ; ΟΥ 1[Π6 
Ῥᾶξβᾶρθ ὁ ΟἿΪΚ 6 σοηδβίγιθα ὈΥ οπηϊῖ- 
τἰηρ ἀκροῶνται ὑμῶν, ἃ5 ἨΥΙΠΔ ΠΗ 8ι- 

-ρεβίβ, Βαρροβίηρ Π686 ΨΟΓΩΒ [0 ἤᾶνθ 
θδϑθη δάαρθα ἃβ 8 ᾿πίθγργοίαοη. (ὑδῃ 
τ Ὀ6 {Πᾶΐ βοῖηθ τνοτὰβ πᾶν Ὀβθὴ [οϑβί 
Ὀείννθθῃ ἀρχομένους ἃη4 οὐκ ἐξ ὧν, ἀπ 
{πᾶῦ {Π6 δὰρ ννᾶβ αἰζθιιρίθα το "6 οοη- 
σΘα]θα Ὀγν Ὀτησίηρ ἰοροίμου {Π|6 νου 8 
ὙΠΟ ἸΠηΠ]ΘἸαίο]ν ργθοθαθα ἀπ [0]- 
Ἰοννβα ᾿ξ, 80 {πὲ {Π6 οορΥ τηϊρῃΐ οχ- 
ΒΙΌΣ πὸ τηᾶτῖκ οἵ ἱπηρογίθοιίίοη ἢ 'ΓΠ]5 
Πα8. Ῥθθὴ ἃ ἔγαϊ τα] βοῦτγοθ οὗ {Π6 οοῦ- 
ΤΟΡΠΟΩΒ οὗ {ῃ6 ἰδθχῦ 1ῃ τηδὴν οἱ [6 
[αἴθ ΜϑΘ., [ὉΓ ἂδβ ἴῃ6 ψογὰβ {Ππ|8 
Ψ]ΟΙΘΠα]ν Ὀγοιρηΐς τοροίμογ ἔογιπθα οὗ 
ΘΟΙγΒ6. ΠῸ 1Π|6]ΠΠ01}0]6 βθηΐθποθ, ΘΟΥΤΘο- 
ΠἸΟῸΒ. νγῈ ΓΘ ῬΥΘβθηΓ]ν {τ]6α, νυ] Οἢ α15- 
Θυμβθα {π6 οτὶσῖπα] γθϑαϊηρ ΠΟΤῈ. ΘΟΠ1- 
ΡῬΙδίεὶν, ἃ58. {Ππϑν πη ἃ τπηϑαηὶηρ οἱ οὗ 
ΜΡΌΤΟΒ ἡν ΠῚ Οἢ. ἡ ΓΘ ΠΟΡΘῚ ἰηοπαθα [0 Ὀ6 
σοΠπηθοϊρα νυ ἢ ϑαο οὔποτ. “Π6 Βαιη- 
Ὀεγρ ΜΆ. οἵ Ρ]την Ἰαίθ]ν ἀἸβοονεγθα ἢδ8 
ῬΓΘΒΕΥν θα ΤηΔΠΥ 560 ἢ ρΆΡ8, ΟὗὨἨ γνΒ]Οἢ ΠΟ 
ἴγᾶσ8 15 Ῥγθβουνθα ἴῃ {Π6 οἵμοῦ ΜϑΝ,, 
Δ Πα Πὰ8 {Π|ι8 ΘΔ }}]6α τι8 ἴο ἀἸβοονοῦ {Π6 
ΟΥΡΊΏ οὗ {πὸ σΟΥΓ ΠΡΟ οὗ τηδηΥ μᾶ8- 
Βᾶρσ 5 ΨῬΏ]Οἢ Πα] ὈΘΘη ΟἿΪΥ τηδδ. ΤηΟΓΘ 
ἔαα]ν ὈΥ ΘνΘΥῪ αἰξοιηρί αἵ ΘΟΥΤΘΟΟῊ ; 
Ἰπαβιη ἢ 85. [Π8. σΟΥΥΘΟΙΟη8Β. Παα 8}} 
Ῥγοσθθαθα οἢ ἃ ΨῬΥΟΩρ' ΒΡ ΡοΟΒ οη, {Πα 
{Π6 πη Πέ6}}1010]6 ὑνΟΥἿ 5. νυ ΓΘ τηθδηΐ ἴο 
θ6 ἴῃ ζπχίαροβι θη. τ Θὰ 6 ἢ ΟΙΠΕΥ, 
Δα ἰο ἴὈγπΠῚὶ ΟΠ6. σΟΙηρ]οίθ βθηΐθηοθβ. 
Απὰ ἴδπ8 ἴῃ {Π6 ρῥγθβθηΐῦ ρᾶββᾶρθ οὗ 
ΤΗπον αἸ 65. τα σου] ἀροοιιηῦ ἴον (Π8 
οτηἰββίοη οὗ [Π6 το]αίϊνθ οἵ ἴπ ἃ}} [16 
Ὀεβὶ Μϑδ., δπὰ ἴοι 1ἴ58 ᾿Ἰηβους οι ἴῃ ἃ 
ΨΘΙΥ ἴδθυν ἃ8. ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ΘΟΥΤΘΟΙΙΟῺ, ἢ 

σσ2 
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-“ ΄ “- ᾽ Ε Ε φΦ' Ἃ » 7:: “-“ Ω “- 

“ ὦνται ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύϊ μᾶλλον ἢ τῇ ἐκείνων 
ἐς ᾽ , ; ΄ ᾿ ΄ » ΄ ον 

εὐνοίᾳ περιγένησθε. πάντων δὲ δεινότατον εἰ βέβαιον ἡμῖν 

“ μηδὲν καθεστήξει ὧν ἂν δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι 
͵7 8, ΕῚ ΄ ,ὔ ΄ δ 

“ χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ 
«ς “-“ ΕΣ 3 ΄ Ε] , Ἀ ’ 

καλῶς ἐχουσιν ἄκύροις, ἀμαθία τε μετὰ σωφροσύνης 5 
7 Ω , Ν ο 4 

“ ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολασίας, οἵ τε φαυλό- 
ςς “ 5» ΄ ΝΝ Ἂς , « 8. Νὰ Ἂς 

τΤέεροι τῶν ἀνθρώπων τρος τοὺς ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ Τό 

8. ὧν] δι Α.Ε.Ε. μὴ δὲ Υ. 
οπῸ Υ. ἡ. τῶν ξυνετωτέρων ἀ. 
Ῥορρο. (ο6ε}1. Βεκκ, ἐπὶ πλεῖον ο.[. Β. οὐ νυ]ρὸ ἐπιτοπλεῖστον. 

1Π6 τνγογάβ οὐκ ἐξ ὧν κ. τ. Δ. γγεγθ 580- 
ῬΟΒΘα ἴο [Ὁ]]ονν ᾿πητηθα]αίο]ν αἴτεον ἄρχο- 
μένους. ΘΙ ΠΉ]ΔΓ ὑὙ]1ο]τ5 πᾶν Ὀθθη ρ]αγθα 
ἢ τπΠ6 ΜΚ. οὗ Πιοάοτχαβ; ἪΠ6 Ἰαίίευ 
ΠΑ] οἵ [16 εἰρη θθηίῃ θοοὶς Ὀεϊηρ Ἰοϑβί, 
ἀπ {π6 ἀοίδου Ππανίηρ Ὀθθη σοπορα]ρα 
Ὀγ ἰδιηρουϊηρ ψΨ]ἢ {Ππ6 σΟΠπο]πα!ηρ μᾶτΐ 
οὗ [Π6 ρῥγββθηΐῦ εἰρῃςθοηῃ ὈΟΟΚ, 80 ἃ5 [0 
τη8 Κθ 1Ὁ ἈρΡρθᾶγ [Παῦ [Π6 πἰποίθθητἢ ῬΟῸΚ 
[ΟΠ]ονν θα 1ἴ Ἰπηπηθα]αίοὶγ. ἼΠ6 οὈ]θοΐ οὗ 
[Π686 {10 ΚΒ ννὰβ ἴο ργενθηΐ ἃ τη ημιβοσρῖ 
ἔγοὴ ΧὨ] Πρ ΔΗ ΨΊΒ10]6 τπᾶγκ8 οὗ 
ἸΠΘΟΙΠΊΡ]οἴθμθββ, υνὩ]Οἢ τηϊσηῦ Πᾶνα Ἰη- 
ἰογίεγθα ἢ 105. νά]τθ ἴῃ {Π6 τηδγκοῖ, 
ϑ8α ΝΙΘθαῆν, ἤοιη. Η!βι. νο]. ΠΠ1. ποίβ 
207. ΤΠδ οἴαιιβθ, συϑίδ! ]ηρ' οὗ, τηᾶῪ Ὀ6 
1Π 5 ἰγαηβ]αΐθα, ““Μϑη γνῇοβθ ΟὈθα]θ πο 8 
“15. ποῦ Θηβαγοα ὈΥ ΚΙΠΠθβ868. ν ΠΏ ]Οἢ 
“γοῖ ΤΊΔΥ 5Π6} {Π6Π| ἴο ὙΠ ΟΠ 
“Βυχῦ; θαΐ ὈΥ ἃ Β.ΡΟΙΟΥΙΓΥ ΟἿ ὙΟΙΙ 
““ Ῥαγτέ ὈᾺ}ΠῈ ἀΡΟῚ δοίαα] [Όγοθ, γα ΠοΓ 
“ ΛΠΔὴ ὌΡΟῚ {ΠῸ6Ὶ0 ροοα «ῇδοίοη ἴο- 
“ γγαγβ γοιι." ΔΒλαπτόμενοι αὐτοὶ 
8Βῃου ἃ θ6 τἀκθη τορσϑίμου, “ θοὶηρ Πατί 

᾿“ γοῦΓβ ᾽ν 68 {ΠογΘΌ νυ. 
4. χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη 

κι τ. Δ.}] 1 αν οὔβουνθα δἰγθααν τΠαΐ 
Τυιοάοίιιβ πα ἢ15 {τ]θ 15 νοῦ ποῦ ῥσο- 
ΡΟΒΙηρ κινεῖν τοὺς νόμους, Ὀτπΐ τηΘΓΟΪΥ 
κινεῖν ψήφισμα, ννἘΪΟΝΝ ᾿ῃ {Π| Θβυϊ πη τη 
οἵ 116 Οτθθὶκβ ννὰβ ἃ νϑῦν αἰ δγθηΐ πηαῦ- 
ἴετ. ΟἸδοπ᾿ Β ῬυΙΠΟΙΡΙΘ ΤΠ6ῃ τνὰβ ἱπὰρ- 
ΡΠ σα θ]6 το {π6 ῥγοβθηΐῦ απθϑίϊοη, θαΐ ἷΐ 
ννὰ8 ὈΥ ἼῸ ΠΊΘΔΠΒ 850 [ὉΟ]]Β} ἃ8 10 ΤηδΎ 
ἈΡΡΘΑΓ ἴο τ|ι8, Ἰπαρίηρ 10 Δοοογαϊηρ 0 
ΟἿΣ Οὐ ποίϊομβ, απ {Π6 αἰ σθηΐϊ οἷγ- 
ΟἸΠΊΒίδΔ 668 οΟὗὨ ΟἿΓ Βοοϊοῖν. “6 σθοῖκβ 
μα, ἃ8. νγ ἤᾶνβ, {Π6ὶγ ἄγραφος νόμος, 

4. χρωμένη ἡ πόλις Τ,.0.". 
ἐπὶ τὸ πλεῖον Α.ΟΙἜ ΕΟ .Η 1 ΚΙΝ.Ο ΡΥ. 

ν. 

Ια 
κρεισσων 

ΞΡ 

ΟΥ ἀπνυΥϊ θη ἰαὰνν οὗ Υθᾶβοη πα ςοη- 
ΒΟΙΘΠΟΘ: θαΐ {πον δα πὸ οἰποὺ τὐγγέέοη 
1ανν, νόμος γεγραμμένος, {πᾶπ {π6 οἶν!] 
1ὰνν οὗ δ. Ρδγ]ου]αΥ βίαϊα ; ἃπα ὈΓ 
[Π15. Ἰὰνν ποῦ ΟὔΪν ὑπ]. οἷν} θαΐ {Πεὶν 
ΤΠΟΓᾺ] ἃ Πα το] σΊοιιβ ατι{168. 150 ὑ 16 ἢ 
ΟΥ̓ΠΙΠΔΥΥ Οα865 τορα]αῖθα. [0 ννὰβ {Π6 
8016 Δα ΠοΙΙν Ὀγν ΨὨ]Οἢ {Π6 βονογὰὶ] υἱγ- 
ἔπθ5 σοῦ θ6 δῃξογοθ οἡ [Π6 τη8885 οἵ 
τηδη Κὶη ; πα ἴο ΘΔ ΚΘη {15 Βδηο 0 
ἴῃ ΡΆΒ]Ις ΟΡ ποῃ, Ὀγ ΤΘΡΓΘβθηθηρ {Π8 
Ἰανν ἃ5. ἃ πιηρ πηπῖα }]6 ἃπα Βα ]θοῦ ἴο 
16 Ροραϊαν Ἰπαρτηθηΐ, Ἰηβοδα οἵ θεὶηρ 
115 ριμθ δηὰ βἰαπαδγα, νὰ8 [0 Ἰϑᾶνθ 
Τή6ῃ Ὑ] ἢ ΠῸ ΟΥΠΘΙ ἰανν ὉΠδη {ΠΕῚΓ Οὐ Ὶ 
ΓΘΆΒΟΣ 8ΔΠΠ ΟσΟὨΒοΟίθηοο; ἃ ϑίαϊθ: [0Υ 
γ ΠΟ ἢ ονθη ΟΠ Ἰβίϊδηβ ἀγθ πού γοῦ βαῖ- 
ΠοΙομαν δαἀναμοθα ἢ 811 {πὸ ΠΡ 5 
Δ] Π6Ιρ5 {Ππαᾶῦῷ {Π|6}1 ΤΘάβῸ ἃπα σοη- 
ΒΟΊΘη66. οπρῃΐ το μᾶνο ἀουϊνθα {τοπὶ {π6 
{ΓαΠ5 ἀη πιοίϊνεβ οὗ ἴΠ6 σοβρεὶ. ἴῃ 
Βῃοτί {Π6 νόμος γεγραμμένος νυν] {Π6 
ὐτθακβ οουσθεροπηθα αὖ οπμοα ἴοὸ 1ῃ8 
1ὰνν οὗ {Π6 ἰαπᾶ, απᾶ ἴο {πΠ6 σϑνθαὶθά 
Ἰανν οἵ οὐ ἴῃ (τ βύϊαη σοι σ 165: δηδ 
1 θοΐἢ {π686 Ἰαννβ ἃπηοηρϑῦ 8 ἢδα ΟΗΪΥ͂ 
[Π6 βατπθ Δα Ποῦ ν οἵ Πιιπηὰπ ᾿ἰπϑει- 
ὉἸ0Π Δ η4 οὐβίοιῃ ; 1 [πΠ6 οὔθ σου]α ποῖ 
Ὀ8 αἰϊογθα νὴ μους ἸΘββθηϊηρ ΟἿ γΘΠΘΙ- 
ΔΙΟΩ [ῸΓ {Π6 ΟἵΠΘΓ ; νγη0 νγου]α πού Β8Υ͂ 
ἢ ΟἸδοη {Παΐ ᾿ῦ γνὰ8 ἴασ Ὀθίζου ἴο θη- 
ἀυγα θα μο] 168] ᾿πϑ Ὁ ]Ο ἢ 5. {πὰ ῃ ἴο 
ἀοβίτου {Π6 ΟἿΪΥ σΘΠΘΥΆ ΠΥ ππαογβίοοα 
ΒΑΠΟΙΟη οἵ πιοῖὰ] ἀπΐν, ἀπ ἴο Ἰδϑᾶνθ 
{Π6 τπηᾶ88 οἵ τηδηϊῖη υν ἢ πὸ Ἰὰνν Ὀαΐ 
{παΐ οἵ {ποῖν οὐνὴ τη 8, ΟΥ, 85 ἴῦ γννουἹὰ 
ἴοο οἴνθη 6, {π6ὶ οὐ ΡΓΘ) αά]ο68. ἀπα 
Ῥαββίοῃβ ὃ 
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πλεῖον ἀμεινον οἰκοῦσι τὰς πόλεις. 
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« Ἁ Ν “ 

οἱ μὲν γὰρ τῶν τεΆ4 
ὕ ΄ ΄ ͵ ἕ - 3 κ 

νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι τῶν τε ἀεὶ λεγο- 
΄, τ» ᾿ Ἦν τὸ 7, ε . Ε , 

μένων ἐς τὸ κοινὸν περιγίγνεσθαι, ὡς ἐν ἄλλοις μείζοσιν 
ΕἸ 7, Χχ 7, χἷνς τὰν ΟῚ “ , κ 

οὐκ ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου τὰ 
΄ ΕῚ » ΄ ΄ ΕἸ 

οἱ δ᾽ ἀπιστοῦντες τῇ ἐξ 
« “ ἥ » ΄ὔ ᾿ - ΄ » “ 53. 

εαὐτῶν ξυνέσει ἀμαθέστεροι μέν τῶν νομῶν ἀξιοῦσιν ειναίι, 

͵, , κ Ξ' -- , Ἷ 
ἀδυνατώτεροι δὲ τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, 

ἐ) ἡ τὲ ὦ, Ὡ- ὖΝ ΄“ γ᾽ ΓΈ ΟΣ ἊΝ ἄν 9 “-“ 

ἰκριταὶ δὲ οντες ἀπὸ τοῦ ἰσου μᾶλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρθοῦνται 
ἈΝ Ἢ 

ζ τὰ πλείω. 
ἃ 5 Ἀν δ Ὁ “ Ν ΄ 
ως ον χρὴ και νῶν ὡ πάος, μὴ ᾿εὐλ τη ταν 

ἐ καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ τ Ὁ ν τῷ ὑμετεέρῷ ἐ 

“ἐ πλήθει οἰ ἐπ 
1, Βὲ οοπέϊπιιθ8, ἘΡ- 

ΠΟΙ {Πϊη58 85 πῸγ 

ΓΘ; ΔΠα νΟᾺΓ ΟΥ̓ΔΙΟΙΒ, ἣν 

ὙΠΟ Μ]5ῃ ἀραΐη (0 5110 

{115 απρϑοη οὗ {ῃ6 

Ι. οιουσι '. ιουσι ἃ. 
ΘΙΟΒριιΒ. 
τῇ [ἐξ] ἑ ἑαυτῶν ξ. τῇ ἐξ αὐτῶν ἕ. ἃ. 
8. ἐπὶ 1,.0.Ρ. διορθοῦνται ϑίοθτριιβ. 
γρ. ὃ χρὴ ΚΑ Η. 

Ι. οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων 'κ. τ. λ.} 
Οοιηραχα Ι. 84, 5. ΤΙ. 83. 86] ΑὙΙΒ[ΟΙ]16᾽ 5 
ἈΠοίοτΊς, Ἐ 15,12. ἐὰν δὲ ὁ γεγραμμένος 
νόμος ἢ πρὸς τὸ πρᾶγμα.---τότε λεκτέον 
ἐστὶν,---ὅτι τὸ τῶν νόμων σοφώτερον 

ζητεῖν εἶναι, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ ἐν τοῖς ἐπαι- 
νουμένοις νόμοις ἀπαγορεύεται. 

2. τῶν τε ἀεὶ λεγομένων κ.τ.λ. ΠΤ Ατα 
“το ουΐάο ν᾽ μαΐθνυ δι 15 581 Οὐ ῬΡσΌροβθᾶ 
““ Τοσ [η6 ρα]. σοοα :᾽ {ΠᾶὉ 15 ἴ0 58 Υ, 
το. πα ἔαι!ῦ νυν], δὴ Ῥσγόσιγα {Π6 τὸ- 
͵εεὔοη οἵ, 811 ΟΥΠΕΥ πηβαβιιγοβ [ΠΔῃ {ΠΕῚΓ 
Οὐ, Ῥδϊηρ ΨΊΠΠρ Τα ΠΟΥ {παῤ σοοα 
Βῃου ἃ ποῖ θ6 ἄοπθ, {πᾶπ {Παΐ 16 Ὺ 
ΒΒου]α ποῖ Β6 1π8 ἀοοΓ5 οὗ ἴδ. (ΟΟΠΊΡΆΓΒ 
[Π6 σΠδγδοίου οἵ (Ὁγποῖβ [86ο, {Π6 
ΠΟΙ ΓΙΑ ΠΟ Οὗ {πΠ6 Ῥγῳίουϊδη σιιδγῇβ, 
ὍΠΑΕΓ (ρα. ““ ΟΟΠ51}11 αιιάπιν!β Ἔρτο- 
“Εἰ, αιοα ΠΟῚ 'ρ86 δαξεγγοῦ, ᾿πἸτηΐοιι8, 
“ οἵ Δάνθυβιι Ρ}σΐοβ ρουνίοαχ.  δοϊί8, 
ἐτῶν 1 26. 

5. τῇ ἐξ ἑαυτων ξυνέσει)] (ΟΟΙΏρΑΓα 
16. ραβξεαᾶρθβ ιοϊρα Ὀγ Ρορρο, [Ρτο- 
Ἰορότη. 1. Ρ. 201. τῷ ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν 
εὐψύχῳ 11.50.2. απ προθυμία ἀπὸ τῶν 

ΧΧΧΥΊΙΠ. 

“ τῇ γνώμῃ καὶ θαυμάζω μὲν τῶν προθέντων 

2. τε] τότε Κ. 

12. πραχθέντων Δ. 

ἐγὼ ᾿ς οὖν ὁ αὐτός εἰμι 

- ᾽ὔ “ 

αὖθις περὶ Μυτιληναίων λέγειν καὶ χρόνου 
ς ὃ ὙΓΡ Ων - τος 

πατριβὴν ἐμποιησαντων, ὃ ἐστι πρὸς τῶν 

4. δουλώσαντες ἴ,0. δηλώσοντες 
5. τῇ ἑαυτῶν ξυνέσει ΘΟΥ.«.α.1. Ἐς Ῥορρο. ὮϊΟ (Δ Πη6Π 1Π εα. 1845. 

δὲ τὸν τοῦ ϑίοθεριιβ, οἵ τποχ μέμφεσθαι. 1: Ἂν ΈΜΘΕΘ, 
Ὁ. ὡς Α΄. ““ρείοη! ὡς ΒΕΚκ:- ὧδ᾽ 0. 

ναυτῶν ΝΠ]. γο, 3. ΟὍ]16Γ ἴῃ ΗΪ5 βεσοπᾶ 
δαϊοη Πᾶ5 τοβίοσθα {Π6 οἱά τϑδ Πρ ; 
Ῥυῦ ΒΘ ΚΟΥ 5011] τϑίδ!πβ {Π6 σουγθοοη 
τῇ ἑαυτῶν ξυνέσει. 

8. κριταὶ ἀπὸ τοῦ ἴσου] ““ [τῃηρδγί18] 
κε Ἰπᾶροβ : Ἰπᾶρεθβ 0 τηθϑύ {Π6 α1ι68- 
“ ΦἸΟΠ ΟἹ ἴδ] [ΘΥΠῚ8 :᾽ 1. 6. ψΨΊΓΠοῖῦ Δ ΠΥ 
ῬΓΘνΊοιιΒ ῬσΘ] α]οθ. ΟΥ̓ 56] -Ἰηΐοσθϑῦ. (0 
ΒΥΡΑΥ {ΠΘ]ὴ [ῸΓ 1Ὁ ΟΥ̓ ἀρδϊηβί 1ζ. (ὐοπηραγθ 
6. 42, . ἀπὸ τοῦ ἴσου φαίνεσθαι ἄμεινον 
λέγοντα. 

1Ιο. παρὰ δόξαν] 1 τη ἱπο]]ποα ἴοὸ 
ῬΓΘΙΟΓ {Π6 νϑυβίοη οἵ Ῥογίιιβ, “δ]106Γ 
“ἢ ααμη. ΒΘΠΓ 115, 10 {παῖ οὗ Οδ]]εγ, 
““ ΔαΨΟΥΒῚΙΒ αἸΙΆΤΩ 'ρ86 ῬΟρι]8. βοῖν 
ΠῚ βὰς ἢ γε {6 τηθδηΐηρ,, ἴΐ γγροι] ποΐ, 
1 {Π1ηἰς, ΡῈ παρὰ ἩΣΘᾺ θαΐ παρὰ τὸ 
δόξαν. Απα ΠΙο΄αοἴμι8 Β66ΠῚ8 0 ΘΧΡΓΘΒΒ5 
[Π6 βάτηθ {Π]|ηρ ἴῃ ΠῚ8. ΔΉΒΥΘΓ ἴο ΟἸΘΟΗ, 
ἴῃ {Π6 ννογὴβ παρὰ γνώμην τι καὶ πρὸς 
χάριν λέγοι. ο. 42, ὃ. “ΝΥ 8 ἅτα τοιηρίοα 
“τὸ δάνββ γοὶ ποῖ μα νψγ {Π]|η|ς 
“ἐ χῃοδύ [ῸΓ ὑΟῈΓ Ἰηΐογαβί, θὰύ ναί νν}}} 
““ ρῖνθ τι (Π6 θθβύ ορρουύπηϊυ οὗ α185- 
ὁ Ῥ]ανηρ᾽ ΟἿ Οὐ 4 Ὀ1}}165.᾿ 
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ΜΝ. ΠΘηΠη5, τηπϑὲ οἷ- 

{ΠῚ πηδὶ δῖ ἃ Ρᾶτα- ςς 

αοχ ἰο αἴβρίαὰν {ποὶν 

ἰα]οηΐβ, οὐ ποῦ ΡῈ (( 

Ῥυροὰ ἴἰο τηᾶκθ {Π| 

ΨΌΥΒΘ ΟΔΤ56 ἈΡΡΘΔΣ {Π|8 

Ῥρίτοτ. 

ΟΥ̓ [9ῸἸ]νῪ {παῦ σῖνοβ 

ςς 

Βυῦ 10 5 ΟΣ 

{Ποῖ Θποοιταροηθπί: (ζ 

ΣΟῸΣ Ῥαββίοη ΤῸ. πο- 

γΘΙν, ἡ ΟΌΣ Δα πα γ ἐἸ0 ἢ 

οὗ τ8]6ηΐ, ἔθ ρί8 ἔθ πὰς 

ἴο ΙΔ ΟΙΙ σαῖ που ἴο ρτδ- 

ΕΠ γΟᾺΣ ΟΥΑν ΠΣ [ῸΓΣ 

1η6]]Θοίτι8} Θχοἰθηθηΐ 

{πᾶ ἴο ῬΓΙΌΡΟΞΘ ἰο νοι 

ΒΟΙΠΑ 56 Π586 ἴῃ 5] Π]Ρ6 

Ἰδηριαρο, 

λέγειν πιστεύσας Ἰτὸ- πάνυ- δοκοῦν" ἐκῶν 

ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. Ὁ. 427. . ΟἸντηΡ. 88. 2. 

ἠδικηκότων μᾶλλον ι γὰρ παθὼν τῷ δρά- 

σαντι ἰἀμβλυτέρᾳ τῇ ὀργῇ ἐπεξέρχεται, ἃ ἀμύξι κα 

νασθαι-δὲ τῷ παθεῖν ὅτι- ἐγχυτατῶ κείμενον 

λαμβάνει), θαυμάζω δὲ καὶ ὅστις ἔσται ὃ ξἷ 

ἀντερῶν καὶ ἀξιώσων ἀποφαίνειν τὰς μὲν 

Μυτιληναίων ἀδικίας ἡμῖν ὠφελίμους οὔσας, 
Ν ς , Ν - Ἂ 

τὰς δ᾽ ἡμετέρας ξυμφορὰς τοῖς ξυμμάχρια 
᾽,ὔ Ἃ.: 

βλαβας καθισταμένας. 
ἢ 

-καὶ δῆλον ὅ ὅτι ἢ τῷ 

υὔα ἔρδοις 

2. ἀμύνασθαι Α. Β. Εἰ. Ε. Η. Κ᾿ Ν..ο. ἄ ἴα. Πδδοῖς. Ῥορρο. (10ε]1. Βεκκ. 6. εἰ 
να]ρὸ ἀμύνεσθαι. ό. ἀποφαίνει 6. 
τὸ Η. εἷ Ο ρεῖτπᾶ τηᾶπιι. 

2. ἀμύνασθαι δὲ κ. τ. λ.1 ΕῸΓν [18 ἰη- 
Βηϊθνο δθα ἃ8 {Π6 80} ]θεῖ οἵ ἃ βδπίθῃοθ 
ΜΙ] Ποσῦ [Π6. ἀΥΠ].]16, οοιηράγο 1]. 87, 7. 
ἀπηα Μαίηϊο, αν. τ. δ. Ρ42. 1611, 663, α. 
Ιὰ τ1π6 ψνογβ ᾿πηπιβα]αίεὶν Ὀθ]ονν, τῷ 
παθεῖν ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον, ἴΠ6 ἀαἴϊνα 
6886 15 866 θθοδα86 ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον 
15. απ να]θηΐ ἰο ἐγγὺς ἀκολουθοῦν, Ἰιιϑὶ ἃ8 
ἐγγύθεν ἐλθεῖν 18 Ἰοϊπο ἴ0 ἃ ἀαἴϊνα οαδ6 
ἴῃ ΠΟΠΊΘΥ, Ὀδοᾶιβθ 1 18. [ἈΙΘὴ. ἃ8. ΟΠ8 
ννοτῇ, ἐγγίζω. 6 ββῆϑθ οἵ ἴῃ6 ραββᾶρθ 
δ, “ΤΠ νϑηρθᾶηοο ὑῃαῦ [Ο]]Ονν 8. οἰοβεϑὺ 
“ΠΡΟΩ ἴΠ86 ΨΙΌΩρ 15 ἂρ ἴ0 Θᾳα] ἰΐ 
““ θεβῖ, δηῇ ἴο οθιαίῃ (μ6 πιοβὲ ΔΙΏΡ]6 
““ Βα ΓΒ Δ ΠΟ .᾽ 

4. ἀντίπαλον] ΕἸερσδηίο ΗἸρρΡοογαίβϑ 
ἀθ Μοῦ. ταῦ, 11. Ρ. 26. αὔξοντες τὸ 
᾽᾿ἊΝΤΙΠΑΛΔΟΝ τοῦ σώματος αἷμα. ΝΥ Α55. 

6. καὶ ἀξίωσων ἀποφαίνειν κ. τ. λ.} 
“ὙΠῸ Μ}}} ρῥγοίθπα ἴὸ ργονβ ἴμαΐ [Π8 
“ ΟΥ̓ Πη685. οὗ {Π6 ΜνυΌ]θμδθαηΒ (0 τ8 
““ ροοά ταῖμον Ὁπὰὲ Ὠαττη ; (απα {Ποτὸ- 
“[ογ6. οὗ σοιγβθ 40 ποῖ πρρῆ ἴο θ6 
“ ῬαΠ ΙΒ ῃ6 4 Ὀγ τι :) πα {πᾶ νΏθη τν8 
“ΒΥ, 41} ΟἿΥ 4}1}165 δα Πὸν ἢ ἃ; 
““ (80 [δῇ {ποτ σὰ 8 πὸ πρρα ἴο {γῪ 
κε [0 αἰδοῖ ΤΠθπ ἴο τι5. ὈΥ ὑθυγον, ΒΙΠ08 
“ὙΠ 61 Ἰηΐογοϑί, δοοογάϊηρ το 0815 06- 
““ {γ1η6, 18 [6 βᾶῖὴθ ὃἃ8 οὐγ ονη.᾽) 
ΟἸδοη Ἰηβιηπαῖθβ {Παὺ πὸ πδὴ οδῃ μἰθαΐ 
ἴου {π6 Μυο]οπεθαηβ. νυ ποῦ πηδϊηϊαὶϊη- 

ὃ. ξυμφορὰς οὐ τοῖς σ.ἢ. Ρορρο. 
11. οὐκ] οτὰ. 1,.00.Ρ. 

ο. τῷ] 

ἱπρ' ΟΠ6 οὗἉ {Ππ688 ἔγγο βδυδάοχοβ ; δἰ ΠῸΓ 
{πᾶῦ {Π 6} τον δ τννὰβ ἃ Βθύνιοθ γτθηογθα 
τὸ ΑΙΏΘΏ8, ΟΥ̓ Εἶδα {παΐ 1Π6 Ἔχϑπιρ]6 ννὰβ 
ποΐ ἰὼ Ὀ6 ἀτγτθα θα, βποθ ἴΠ6 8}1}165 ὑγϑ 8 
Ἰηκεα τὸ Αἰμθηβ ὈΥ ἴπ6 Ὀοηάβ οἵ ἃ 
ΘΟΠΠΟη Ἰπίριθδί, δηα του] ΠΘνΘΥ 
{Π1ηΚ οἵ γτονοϊηρ' ἴοσ ΓΠ6ῚΓ Οὐ Βα ἶκθβ. 
ὙΠ Γθαϑ ἰὴ ὑσι ἢ 1Π6 Ἰηϊου δῖ οἵ ΑἸ ἢ 8 
Δηα ΠΟΓ 8}1165, ᾿πβίθαα οἵ Ὀοϊηρ Ἰἀδηίὶοαὶ 
ὙΡΟΤΘ ΟἸαιΠΘ ΓΙ] ν ΟΡΡΟΒΙΐΘ ; ἀηα [ῃ6 
1055 οἵ ΑὔΠθη8Β ννὰβ ὮΘῚ Βα] οἴβ᾽ ραίη. 

ἀντίπαλον ὃν μάλιστα τὴν τιβύρίαι ἀνα- “απ 
τὰ “ὁ 

ψτ 

ἽΝ 
“ἰο 

ναι ὡς οὐκ ἔ νωσται ὰ ὠνίσαιτ᾽ ἂν, ᾿ 
ἘΣ “οὗ Υ̓ 3, 

κέρδει ἐ ἐπαιρόμενος τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου, 

{Ποῦγτθα δᾶγ5 οὗ {Π15 Ῥᾶββαρβ, ““ΠΟΠ 
“ς ἸΏ06]]Πρὸ ἢ ἃπα [Π8 Ἔχρ]απαίίοι οἴϊδυθα 
ἴῃ [Π6 Ργθοθάϊηρ Ποίΐβ 15. σθυταὶη]ν βοιηθ- 
ννμαΐῦ ἴα [οἰοῃθα, δη πιᾶΥ 5660 ΠῚ ἴο 
ΤΟ] ΓΘ, ἃ8 ΡΌΡΡΟ το πη 8, [Π6 ἸΠΒΘυ 0 ἢ 
οἵ καὶ Ὀείοτο τοῖς ξυμμάχοις. Υ οἱ 1{ [Π8 
ἰοχῦ "06 βοιηΐ, 1 ἀο ποῖ 866 ον ἴῃ8 
ΒΘΠΙΘΠΟΘ. οὰπ Ὀ6. ππαοιβίοοά ἰῇ Δ ΠΥ 
ΟΠΘΥ ΤΠΔΏΠΟΙ : ἃΠΠ (0 Ἰηϑουΐ οὐ θείου 
τοῖς δ την, νου], 1 τὨϊηἸς, ροενοῦῦ 
[8:6 56η56 ΘΗΓΙΓΟΙΥ Ἧ 

1ο. τὸ πάνυ δοκοῦν---ὡς οὐκ ἔγνωσται} 
Τὸ δὲ οὐκ ἔγνωσται, ἔστι τὸ ἀφανές. 
ΞΟΠ0]. ἼΠ6 βθῆηβθ, [1 τὨϊη]ς, 15, “Ηβ 
“ χησϑῦ πᾶν Βἢ οοηῆάρηοθ ᾿ῃ Ὦ]8 
“ε γῃριουίο, ἃ5. [0 βίσινο ἴο σΟΏνΊηΟ8. 118 
κε ἀΠπαῦ ννὸ αν Ὧ0 σουαϊη Καον]οῦρο οὗ 
“Τρ τηοϑῦ ππαοι ρα ταϊῃ8, παΐ τν8 
“Καονν ποίϊηρ οἵ τνῃαῦ ννὸ ΤΠ]ηἸκ τ 
“Κηον Ὀεδί, ἂμ βῃοιὰ 6. τοδαν 
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[7 3 Ά ’ ’ ε Ν ΓΑ 5 “ “ 

“ἐκπονῆσας παράγειν πειράσεται. ἢ δὲ πόλις ἐκ τῶν τοιῶνδε 3 
’ὔ Ὅν ΝΝ Ὁ 8 Ἃ ,ὔ Χ Ἂ Ν 

ἐς ἀγώνων τὰ μὲν ἀθλα ἑτέροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τοὺς κιν- 

ςς δύνους ἀναφέρει. 
͵ 

αἴτιοι δ᾽ ὑμεῖς κακῶς ἀγωνοθετοῦντες, 4 
ἐς “ Γν ς Ν δὰ “ Ἂ ,, » Ν 

οἵτινες εἰώθατε θεαταὶ μὲν τῶν λόγων γίγνεσθαι, ἀκροαταὶ 
( Ν “ "», Ν ᾿ ΄, » “πὰ ἮΝ - 3 5 ΄ὔ 

δὲ τῶν ἐργων, τὰ μὲν μέλλοντα ἐργὰα ἄπο τῶν εὖ εἰποντων 
« “ « Ἂν , Χ τ ,ὔὕ ", 

σκοποῦντες ὡς δυνατὰ γίγνεσθαι, τὰ δὲ πεπραγμένα ἡδὴη, 
Ν , “ , ΩΝ ἊΝ δὰ 

“ οὐ τὸ δρασθὲν πιστότερον ὄψει λαβόντες ἢ τὸ ἀκουσθὲν 

2. ἄθλα τοῖς ῥήτορσι Ὁ. 
ΕῊϊν: τῶν δὲ πεπραγμένων Ο). 

αὕτη ἘΚΞΗ.Υ. 
7. δρασθὲν Α.Β.ΙΕ ΕΟ. Η ΚΟΝΟΝ.«.ἀ ἢ. 

6. σκοποῦντες δπία ἀπὸ ροπιηί, 

Ηδδοκ. Ῥορρο. οε}1. Βεκκ. να]ρο θεαθέν. 

““ {Πογθίουσθ ἴο ἈΡΆ ΠΟΙ. 81] ΟἿ ΟΥΠΊΘΓ 
““ ΠΟΪΌΠΒ ἃ5. ΠΊΘΓΘ ΡΓΟ] ΠΠΙΟΘ5. οἵ ἰρπο- 
““ γᾷῃσα.᾽ ΟἸΒΕΥΒ πηαογβίδηα τὸ πάνυ 
δοκοῦν ἴο τηϑδῃ “16 ἄθογθε ᾿πιδὲ ραββθα 
““ αραϊηδύ 1ῃΠ6 Μυ]θπεοδη58." “Ηδ 
“ γῃιβύ ᾿ηβιϑῦ {παῦ ψνμαῦ να ἀτθ {ΠΠ]Ὺ 
“ς γρβοϊνθα ΠΡΟῸῚ Πὰ5 ΤΘΆΠΠΥ ΠΟΡΘΓ ὈΘΘΗ 
““ γρβοϊνβα ὃν τι αὖ 8}1. Βαϊ [θη ννὲ 
Βῃοι]α οχρθοῖ τὸ δόξαν ΤΑΙΠΘΥ {Πδη τὸ 
δοκοῦν. 

4. θεαταὶ μὲν τῶν λύγων) Αἱ Πὶ1: (ὦ- 
1165, ᾿παυϊ Ζβοῃ. Αραπ). 822. δίκας 
οὐκ ἌΠΟ ΓΛΩΣΣῊΣ κλύοντες, ἀνδροθνῆ- 
τας Ἰλίου φθυρὰς ᾽ς αἱματηρὸν τεῦχος 
οὐ διχορρόπως Ψήφους ἔθεντο. ΔΥ͂Α55. 
ΓΠαῦ 15 ἴο βᾶν, “ὟΥδὔοιι ροὸ 10 {ΠπΠ6 ρηΌ}1ς 
“ς ἈΒΒΘΙΠΌΙΥ 85 γοῖ σὸ ἴο 1Π6 {Πραϑΐγρ, 
“ὁ ΤΘΓΕΙΥ 1π ατιϑβὲ οἱ Ἰῃτ6}]θ οί] ὀχοῖίο- 
““χηρῃηΐ. Υοι μῸ δὲ θεαταὶ, (θεωροὶ, 
τα ΔΕ ο αὐ πδιῦνι 1. 5. .3:) ἘΠ8-. 18; 
“Κ χῃρ γον [Ὁ γΟΌΓ ΔΙΠππθυθηΐ ; Δ η6 ποῖ 
“885. κριταὶ, (ἰαΐ 15, ννοῖρ ἢ !ηρ σΑγ ΓΠ}ν 
“(θ τηδίίογ οἵ ψῇῃδΐ 15 βαϊά, ἴῃ οὐδ 
“το δάορῇ 1’ ἴῃ γοῦν ᾿γδοῖϊοθ οὐ τοϊθοΐ 
“0, δο Αὐ βίοι! ἰὴ 1ἴῖῃἢ6 ρᾶξβαρθ 
ἃῦονα αιοίοα ξαγ8, ἀνάγκη δὲ τὸν ἀκροα- 
τὴν ἢ θεωρὸν εἶναι ἢ κριτήν. 

ἀκροαταὶ δὲ τῶν ἔργων) ϑοιπείπίηρ 
ῬΘΓΠΑΡΒ 15 ἤθγθ βϑδουποθα 0 ἐΠ6 δηῖὶ- 
{Π6818 Ὀεύννθθῃ θεαταὶ ἀπ ἀκροαταὶ, 
λόγων ἃπ ἔργων. δ τηθδη8 {ΠᾶΓ ΜΊἢ 
τορατγα ἴο ᾿γδοίςθ, ἰπδίθαα οἵ σαϊῃϊπηρ ἃ 
Ῥθύβομα] Κπον]θάσο οἵ {Π]πη0.5, ᾿ηκίθδα 
ΟΥ̓ τἀκιηρ Ραΐηβ ἴο ἀβοθγίαϊη ἴαοίβ. [ῸΓ 
ὉΠδιηξεὶνθβ, {πον νθγα συ] θα 5016 ]ν ὈῪ 
νγμαΐ ἴΠδῪ πραγ ἴγοτη {πεὶσ οταΐογβ, οὗ 
ὙΠΟΠῚ ἰδ ννὰ8 ποῖ δ] νναγβ {π6 ὑδδὶ ἴη- 
[ουτηθα οὐ {π6 πηοϑῦ ποηδϑὺ νΠοπι {ΠΟΥ 

Ῥε]ονθα, θὰαΐ {π6 τποϑὲ βῃονΥ ἀπᾶ εἷο- 
απθηῦ. ΕῸΓ Ἰηβίδποθ, ΘΠ ΔΠΥ ὉΠΗ6Γ- 
τ ΚΊηΡ᾽ τνὰβ ἴῃ ἀρ] Δί]οΠ, 1Γ 8Δη οἰοααποηΐ 
ΟΥΑΙΟΥ ΒΡΟΚΘ οὗ 1 ἃ8. ργϑοῦοδ ]6, 1ἢ νὰ 
ἂρῦ ἴοὸ Ὀ6 ἴοο ΠΙρῃΥ δαορίεα : δηά 
ἀραῖη, αασιηρ 18. δοί8] ργόρτθββ, [Π6 
ΤΠΘΑΒΊΓΟΒ Οἵ ἴποϑθ ψηο οοπαποίρα [1{ 
νετα Ἰπασοα οὗ, ποῦ ἀροη Κπον]θάρθο, 
ἴογ 1Πη6 τϑροτίβ οἵ βυϑ-ἸΠθ 5865. ΨΈΓΒ 
οἴζοθῃ. ποῖ Ἰἰβίθπθα ἴο, θα ἀροὸπ {Π6 
ΤΘΡΥΘΒΘηΓΔΙΟΠ8 Οὗ ὉΠΕῚΓ ΟΥδίοΥΒ αὖ Ποιη6; 
ΠΟ, Ἰσπογδηΐ οὗ {π86 αἸΠΟα] 165. οἵ 1[Π6 
οᾶξΞ6, ηραΐθα ἰΥθδΟΠΟΥῪ ΟΥ̓ [0}]}Υ ἴο {Π8 
ΟΠ ΕΓΒ. δηρ] ον, ἃπα σνογθ, {ΠγΟῸΡἢ 
1ῃ6. ὈΠΠ4 ᾿πξαϊιδιοη οὗ {Π|6} ΠΘΆΓΘΥΒ, 
ΤΆΒὮ]ν Ὀ6]Ιθνθ. [0 15 εσυσίουβ {παΐ [Π6 
ΨΘΓΨ ΤΠΔΠ ὑ» 0 ΤΠ] Κ65 [Π18 Οἤαγρα ἀρδὶηβί 
ΟἴΠοΥβ, 18 ἀθβου θα Ὁ. ΠΜΠπογ 165. 88 
σαν ΠΙΠΊ56][ οὗ {Π6 ΨΘΥΥ͂ ΒΆ1η6. ΡῥΓθ- 
ΒαΠΙρΡίποιιΒ ὉΠΠΙΑΙΓΏΘ5Β, ΟἸΪΥ͂ ὕννοῸ ὙΘΆΓΒ 
Αἰίου {Π6 ἀθ] νοσν οἵ {Π185 βρθθοῦ. Δ θη 
1Π6 ΟΗΟΟΙΒ. ΘΠ Ρ] ον θα ἴῃ {ΠπΠ6 Ὀ]οοκαάδ 
οἵ ρμῃαοίοσια τηδϊβ ἃ τϑροτί οἵ {Π6 
αἸΒΙο] 165. οὗ {π6]Γ βιπαίοη, (ἝἸἼδθοη 
᾿τη τ] 6 ΠἸαΐο]ν ἀθηϊθα {πΠ6 {τα οἵ {Π6 
βίαϊθπηθηΐ, ἃπ6 ἱπνεῖσῃθα ἀρσαϊηδῦ [Π8 
ἸΠουίηθ85. οὗ {Π6 σθηθγα]β οἵ [Π6 σοτη- 
ΤΠ ΑἸ [ῸΓ ποῖ Πανίηρ ΒΟΟΠΘΓ 
Ὀτοιύρηῦ [Π6 ΠΆΙΣ ἴο ἃ [ϑγπηϊπαίϊομ. [Υ. 
27. 3--52-. (ὈΠΊΡΆΓΘ α͵80 {Π6 σοι] απ 
οἵ Νιοῖαβ, Κ Π|. 48, 3, 4. δσθαᾶγν τοίθυσθα 
ἴο Ὀγ ΠΆΘΟΙ ἀπ (Ὀ]]ογ. “ΓΘ οοηβίσιο- 
ὕοη 1 {Π]Π}Κ 15, “Νοὺῦ ᾿αἰκίπηρ {ἢ δοίτια] 
“ε ἔλοῦ. ἃ5. ΤΟ 8. ΟΥΘΩΙΌ]6. ΟΠ Παν]ηρ' 
““ γΟΌΓΒΘΙνο5. Βθθη ἴΐ; ὈὰΐΓ ΠσΟΠΒΙθτΙ Πρ 
“νΠαῦ γοῖι ΠΘΑΓ ἴ0 Ὀ6 τότ ΟΥ̓ Ή]0]6, 
“νΏΘη γοι Ἰθάτη ᾿ΐ τοι τΠ056 ΨΠ}Ο ἴῃ 
κε νΟΓ5 μαννα ἰοπηα ἔαπ]ῦ οἸον ον." 
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« Ν ΄ » “- 35 Ν ΄ὔ Ν, 

μὲν λόγου ἀπατᾶσθαι ἄριστοι, μετα δεδοκιμασμένου δὲ 
Ἂν ͵ὔὕ 5 ’ὔ ΄- 7 ΄ ͵ὔ 

“ς μὴ ξυνέπεσθαι ἐθέλειν, δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων, 
ζῶα ΄ Ν ΄σ ᾽ , ς ν ΄, εἶ δ ν᾿ » “- 

ὑπερόπται δὲ τῶν εἰωθότων, καὶ μάλιστα μὲν αὐτὸς εἰπεῖν 
“ , ΄, κ χ ἌΣ 

“ ἕκαστος βουλόμενος δύνασθαι, εἰ δὲ μὴ, ἀνταγωνιζόμενοι 5 

(ς τχρῖς τοιαῦτα λέγουσι μὴ ὕστεροι ἀκολουθῆσαι δοκεῖν τῇ γουσι μὴ ὕστερ ουθῆ «εἶν τῇ 
«ς Ψ » “- ΝΞ λέ ᾿ς: 7 ; Ν 
γνώμῃ, ὀξέως δέ τι λέγοντος προεπαινέσαι, ᾿ καὶ προαι- 

« ΄ , 53 ον Ἷ ἐν ΄-“ 

σθέσθαι τε προθυμοι «εἰναι, τὰ λεγόμενα" καὶ προνοῆσαι 
΄ Ν » 5 ΄“ »" ΄ ζιἐς ,ὔ 7, 

“ς βραδεῖς τὰ ἐξ αὐτῶν ἀποβησόμενα᾽ ζητοῦντές τε ἄλλο τι 
ςς « " ΄ Εν ᾽ Χο Ψ ΄κ -“ Ἁ » ἃς Ν : ΄ 

ὡς εἰπεῖν ἢ ἐν οἷς ζῶμεν, φρονοῦντες δὲ οὐδὲ περὶ τῶν το 
Ἷ ε ΄ - Ψ. ΄- :.} “ « ΄σ΄' [ὦ 7 

“ παρόντων ἱκανῶς" ἁπλῶς τε ἀκοῆς ἡδονῇ ἡσσώμενοι, καὶ 

1. λόγῳ ΒΟΒΕΙΟ Η ΚΟΙΜΝ ΟΝ... ἣρ.}.. Ηδδοϊς. Ῥορρο. (ο6]]. ΒΕΚΚ. Α. εἰ 
να]ρὸ λόγων. καλοῖς α. 4. μὲν] οἴῃ. 1,..0.ρ6. 5. ἀνταγωνιζόμενος ἴ. 
6. τοιαῦτα Α.Β.Ο.ἘΕΚα.Η.ΚΟΝ ΘΝ .Ρ. Ῥορρο. ο6}1. ΒΕΚΚ. οβίθυὶ τὰ τοιαῦτα. 
ἡ. προαίσθεσθαί Ἰ᾿. 9. τι ἄλλο Ο. 1ο. ὡς] οηϊ. Κι. 

2. ἀπατᾶσθαι ἄριστοι] ““Μοβί αρί ἴο 
“6. ἀδορινθα ; 1ῃ6 Ὀεβϑὲ βαθ]θοῖβ [ῸΥ 
““ πῃροβιοη. Οὐοτηρατο Ηοτγοσοί. {Π|. 
8ο, 8. διαβολὰς δὲ ἄριστος ἐνδέκεσθαι. 
(ὐὐταραγθ α8ὸ 1Π6 τιδὲ οἵ {π6 τνοτὰ ἐπι- 
τήδειος, τηθ ΠΕ] Ο Π66 1η {Π6 ποία οἡ 1.71, 7. 

καὶ μάλιστα μὲν αὐτὸς κ. τ. λ.] 
“«Απᾷ [Ὁ ἰ5 {Π6 ἢγβί ψΊΒἢ οἵ βνεὺὺ τηΔἢ 
“τρ θ6 ΒΙπηβο]ῇ ἃ βρθαῖκου ; 1 [818 σδη- 
““ ποῦ 6, ἴΠθη, τἰν ]Π]ηρσ [Π056. ννῆῸ ΔΓΘ 
κε ΘρθΆΚουβ, γοὰ τΡΟῸ]ὰ ἴαιη θοῦ 8 
“ἸΠουρης ποῦ το πάνθ [Ο]]οννθα {ΠΕῚΓ 
“1684, δΔη ρσαίμογθα τ]Β 0) ἃ8. αἵ 
“ Β600Π64 Παπηα ἔγομη ἴπθη; θα 1 δὴν 
«“ τὨϊηρ 6. οἸθνθυν ΒΡοΌθη, γοὰ νου] 
“06. 1ῃουρηῦ ἴὸ ἢᾶνθ δηθοραῖθα [Π8 
““πγογ 5 ἴῃ γοῦ δατηϊγαίίοπ οἵ {Π 61, 
““ Βείῃηρ αρῦ ἴο 06 ἔογνναγὰ ἴῃ σαϊοῃϊηρ, 
““ Φῃβογθίϊοαὶ γα αἰτποϑῦ Ὀθίοσγθ 1 18 
““ Δῃηποπησοα τὸ γοῦ, θαΐ ἴο Ὀ6 δῖον ἴῃ 
“ς ξογθεθοίηρ 115 γαῖ αὶ] ΘΟ ΒΘ] 6 Π668.᾽ἢ 
ΒΌΘ. 1 Ρεϊϊθνα ἴο Ὀ6 886 βθῆβ8 δηᾶ 
οοηϑβίχιιοοη οὗ {Π18 [άπηοιιβ Ῥάββαρθ. 
“ΤΒτουρῃοῦΐ {Π6 ἡ» ]6 οἵ {Π6 βθηΐθηςβ, 
ΘΘΠΘΓΆΙ]Υ Βρθακίηρ, αἴτιοι ὑμεῖς οΥ οἵτινες 
εἰώθατε τηυιδύ Ὀ6 τρθαΐβα ννἹτἢ [Π6 58Ὁ- 
βΒϑοαπθηΐ ῬΑ ΟΡ 65. δα]θοῦννοβ, ἀηα Ἰη- 
βηϊνο τποοΐβ. Αἴτιοι δ᾽ ὑμεῖς---ἀγωνο- 
θετοῦντες---καὶ ἀπατᾶσθαι ἄριστοι (ὄντες) 
--καὶ βουλόμενος ἕκαστος---καὶ πρόθυμοι 
εἶναι εἰωθότες, ἴτοιη οἵτινες εἰώθατε. 

᾿Ακολουθῆσαι ἃπ προεπαινέσαι ἀδρεπά 
ΟὮ βουλόμενος δοκεῖν. Προαισθέσθαι 
πρόθυμοι 566 Γη8 ἴο ΠῚΘ 0 ΠΒΥΨΕΓ ἴο προ- 
νοῆσαι βραδεῖς, ἀπ πρόθυμοι ἴο [ο]ῖονν 
εἶναι. 6 τηϑδηϊηρ οἵ ὀξέως 1 {Πϊπὶς 
ἀοαθίι!. (ΟΠ]ΟΥ ἴακοβ 16 ἴῃ ἃ θδά 
Β6η86, ““ΟἸΒνΕΓ ἀπ ροϊηίθα,᾽ 85 ορ- 
Ροξββὰ ἴο νν δαί 18 8011 δῃα ἴσιϑ. ἢ ο- 
Ὀγδθ᾿Β σοῃ]βοΐιγθ, ὀξέως δ᾽ ἔτι λέγοντος 
προεπαινέσαι. ΒΘΘΙῚΒ. ΠΟΥΡΘΝΘΙ ἴ0 ΥθηονΘ 
1Π6 αἸΠΠου]τΥ οἵ {Π15 οἰαιιβθ τποϑί δΒα[]8- 
ξαοΐουν. (ἀΟ]]6Γ ππήουβίαηβ {π6 τνοτὰ 
εἶναι 5. ἴΟ]]ΟννΊησ προᾳισθέσθαι, “" τϑδαν 

κε [0 Ρογοθῖνθ Ὀθίοσθ απ ἐπαῦ νυ μαῦ 15 
“ βαϊα 5. ΤΘΆ]ΥῪ [ῃ6 οα56." Βυΐ {118 
σδηποῦ ΒΈ ΓΟ] θ6 τὶρῃς. [ὈεΙθνα ἐῃαΐ 
εἶναι ἀδρθπβ οὴ βουλόμενος, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΓ 
ὑπᾶῦ “πον 1465. α1ἃ πού αἸβύ πον 868 
ννΠαΐ τνογὰ μα σὍΠΘ ἱπητηθα]αίθὶν Ὀθἴογρ, 
8Π νὰβ σοηϊαϑπρ βουλόμενος, πα 
οἵτινες εἰώθατε ννϊο ἢ ἢ6 Παᾶὰ τιϑ6α αἱ 
1ῃ6 Ὀεριηηϊηρ οὗ 16 βθηΐθησθ, Οὐ ἄρι- 
στοι ΜΝ Ὠ]Οἢ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ὁΠ6 Οὗ [Π6 ἰπίου- 
τηραϊαίθ οἰαιιβοβ. (ομηρατα ἴον ὕΠ6 56η- 
{ἰπηθηΐ, Ατιβίοι. της. ΝΙοοιηδοῆ. ΥἹ. 
7. 5. ᾿Αναξαγόραν καὶ Θαλῆν καὶ τοὺς τοι- 
ούτους--περιττὰ μὲν καὶ θαυμαστὰ καὶ 
χαλεπὰ καὶ δαιμόνια εἰδέναι φασὶν, ἄχρη- 
στα δ᾽, ὅτι οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ ζη- 
τοῦσιν. 
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ΑΤΉΕΝΒ. Α. 6. 457. ΟἸνταρ. 88. 3. 

“ς σοφιστῶν θεαταῖς ἐοικότες καθημένοις μᾶλλον ἢ περὶ 

“ς πόλεως βουλευομένοις. ΧΧΧΙΧ. ὧν ἐγὼ πειρώμενος 
ἐς » ͵7 «ε “ 5 , ἢ 

ἀποτρέπειν ὑμᾶς, ἀποφαίνω Μυτιληναίους 
1, οἡ {πΠ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ᾿ ᾿ ᾿ Ρ̓ Ν , βχονς 

ΜΠ Ἰὰν θοίοτο σοὺ μ6 “ς μάλιστα δὴ μίαν πολιν ἠδικηκότας ὑμᾶς. 
Ρἰαίη πιο 5 οὐ {πΠ6 ος 

Θ οδθο. ΤΙΘ Μνε]- 
γ ἘἩ- «ε ΄’, ᾿ ᾿ Ἃ “ φὸς νὰ -“ 7 

περᾶτδ τονοἰοά ΜΗΒ- ὡς ὑμετέραν ἀρχὴν ἢ οἵτινες ὑπὸ τῶν πολεμίων 
Οὐδ ΔΠΥ ῬΓΟνΟΟδΙΪΟΙ, 

ΟΝ χ “ ᾿ Χ Ν ΄, Χ 
έγὼω γάρ, οιτινὲς μὲν μὴ δυνατοὶ φέρειν ΤῊΡ 2 

Δα αὐζον Πανὶηρ 6χ- ( 
΄, 3 , » 

ἀναγκασθέντες ἀπέστησαν, ξυγγνώμην ἔχω: 
ΡῬουϊθπορα ἴτῸΠ γΟᾺ 

Ἐρετ΄- τε, ἘΞΞΕ᾿Σ 
“ δ «“ 4 Ν “ Ν 

ποτα δος σον δὲ! Οίτινες εἐχοντες μετὰ τείχων, καὶ 
ΤΠΘΥ σομ]α ποῦ ὈΘΔΓ ςς » ΄ μ ΄ Χ 

κατὰ θαλασσαν μονον φοβούμενοι τοὺς 
ΧΟΡ ἱπαμ] πο ηοθ ΟΥ̓ 

᾿. ἄν τὸ ψα ε ’ , ᾽ - Ν 5. Ν 7, 
το τ ὑλὰς ΡΙΌΒΡΟΙν : (6 ημετεροὺυς πολεμίους, εν ῳ και αυτοι τΤρίηρων 

ἴὸ Ιπϊοχιοαῖθα {Π6Π}, ᾿Ξ τ ἘῈ 3 Φ Η « 

ἃπα ἄγον ποῖ ἰη- τὸ παρασκευὴ ουκ ἀφρακτοι σαν τρος αὐυτοῦυς, ᾽ 

ἴο {πΠ6 νυν] θϑὲ ΒΟ ΠΘΠ]05 ς εἶ , » - το": 7ὕ ᾽ ν 
δ ἈαΒήϊση: ΝΟΡΙΕΒ αὐυτόονομοι 7ΤΕε Οἰκουντες και τιμώμενοι ἐς Τα 

ΔΠα ΘΟΠΙΠΊΟΠΒ. 81] ἅτ ὁς ς Ὁμὰ ΚΞ τὴ Ρ' ΄ , 
3 σρῶήτα ὅὺυ ων! Τοιαῦτα ει ασαᾶντο πῇ 

ΑἸ κ6 σαν ; πα {161} ΤΠ » φ ὙΠ κα οι ἀπε, ΡΥ Με: 2 ς 

παραμῖον ΜΠ 6. 4 “ἄλλο οὗτοι ἢ ἐπεβουλευσὰν τε καὶ ἐπανέ- 
ΒῈΓΘ ΘΠΘΟΙΓΕ ΡΘΠιΘηΐ [0 ς “ Ἃ ΕῚ ,ὔ » ΄ 

στησαν μᾶλλον ἢ ἀπεστηῆσαν (ἀπόστασις 15 οἴμοι οὗ ΚΟΌΓ Δ]}1165 τὸ 

ΤΥ δἷ5ο, ἰδ ἴΠον 5βθ66. ςς ΄ “ ΕΞ τ ΣΙδα χίν 5 αιον τι πασγοντ 
ἐπαξ [6 τίϑὶς 15 ΠΠῚΠ 6, ἐν ΚΕ βι Χ ἐς ἐστίν), 

5 ᾿ » “7 " κ Ἁ “ « ΄- 

ὙΉΠ6 ἘΠ|6 ΡΟΒΞΙΡ]8 αϊη “6 ἐ(ητησαν τε μετὰ τῶν πολεμιωτατων ας προ 11) μ ἼΜ 
5 συθδύ, ; ᾿ ᾿ς ; ͵ , » 

“Ξ στάντες διαφθεῖραι ; καίτοι δεινότερον ἐστιν 
ἐς “Ὁ ΕῚ ᾽ «ς Ἀν ἢ ΄ 7, » , Ψ, 

ἢ εἰ καθ αὑτοὺς, δύναμιν κτώμενοι ἀντεπολέμησαν. παρά- 3 
Ὶ 3 ΄σ΄ 7ὔ - ΄σ΄ ᾽ὔ Ν 5 Ψ, 

20“ δειγμα δὲ αὐτοῖς οὔτε αἱ τῶν πέλας ξυμφοραὶ ἐγένοντο, 
ς-ς σ΄ τ ΄ ᾿, τι » 7, Ε ε - 

ὑσοιί ἀποσταντες δὴ ἡμῶν ἐχειρώθησαν, οὔτε ἢ παροῦσα 
ςς » ͵ Ψ, 35) Χ 5 ΄σ ΕῚ Ν σ᾿ , 

εὐδαιμονία παρέσχεν Οκνον μὴ ἐλθεῖν ἐς τα δεινα γενο- 
« ἈΝ Ν Χ 7 ΄σ Ἂν, 5 ͵ [4 

μένοι δὲ πρὸς τὸ μέλλον θρασεῖς καὶ ἐλπίσαντες μακρο- 
΄“- ᾽ὔ » ΄σ ,ὔ 

“ χτερα μὲν τῆς δυνάμεως ἐλάσσω δὲ τῆς βουλήσεως, πόλεμον 

4. ἡμᾶς 6. 5. εἴ τινες μὲν Κα «α. 6. οἵ τινες νῦν ὑπὸ Καὶ. 8. μετὰ τῶν 
τειχῶν Β.σ.ἢ. το. τριήρων Α.Β. Ῥορρο. (06}1. ΒΕΚΙκ. νυ]ρὸ τριηρῶν. 12. ἀφ᾽ 
ἃ. 1. ἀπὸ α.1,.0.}.6. ὑπὲρ Θ. 14. οὗτοι] οἱ τοιοῦτοι 68. τό. γε] οτῃ. Καὶ. 
ΤΟΝ -ΟΣΓς 18. στάντες] οἴῃ. Ὡ. 10. εἰ] οπι. Ρ. ἑαυτοὺς σ΄. 20. οὐδὲ Κὶ. 
21. ἤδη] δὶ Β. δὴ Ο.ς.6. 22. ὄκνον τοῦ μὴ 6. 28. μακρότερον Ε.. 24. τὸν 
πόλεμον ας. 

1. σοφιστῶν] ὅς. ΑἰΠΘΠΪΒ. ῬΓΟΡΤΙΒ ““ σγραΐθδί ῬΟββιῦ]6. ᾿Π] ΤΥ." (ΟΟΠΊραΙΘ 
αἸοῖοβ. αὶ τμθιοσυίσθη ἀοοθθαηΐ, δἀποίαὶ ἍΠ11. 68, 1. πλεῖστα εἷς ἀνὴρ δυνάμενος 
ΘρΑ]Προῦ ΓΝ. Απϊππδαν. ἰη Ἰος. οοπίτον. ὠφελεῖν. ἀπ 1. 74,1. μάλιστα ἐτιμήσατε 
ΤΙΩΙ 5. δια. Ὠϊς βοΠο]. οἵ ΟΥ68011.ὄ 1. ἄνδρα ξένον, “ΤΟΥ 4 [ΟΥΘΙρΉοΥ." Μτ. 
ΤΠραίῖν. ἈΠοίοσ. ᾿. θυ ΚΕΚ. ΒΙοοΙαἢ 614 ᾳιοίοβ Ηθγοαοί. Υ]. 127,1. 

4. μάλιστα δὴ μίαν πόλιν ἠδικηκότας ἐπὶ πλεῖστον δὴ χλιδῆς εἷς ἀνὴρ ἀφίκετο, 
“ΉΔνα, ἴου οπα οεἰΐγ, ἀ0πη6 γοι ἴπΠ6 ἃπα βδθνθῦγὰὶ οἴ ΠΕΥ ραββᾶρββδ. 



904 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ, Α.Ο. 457. ΟἸταρ. 88. 5 

ἤραντο, ἰσχὺν ἀξιώσαντες τοῦ δικαίου προθεῖναι: ἐν ᾧ γὰρ 

4 φήθησαν περίεσεῦθαι, ἐπέθεντο ἡμῖν" οὐκ ἀδικούμενοι," εἴωθε 

ό«- 

δὲ τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα καὶ δι᾿ ἐλύχ στα ἀπροσδό- 

κητος εὐπραξία ἔλθῃ, ἐς ὕβριν τρέπειν" τὰ δὲ πολλὰ κατὰ 
, “ » γ᾿ » - 3 , ΕΝ ᾿ Ν 

λόγον τοῖς ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα ἀσφαλέστερα ἢ παρὰ 

δόξαν" 
͵ Ὁ ἌΝ δὰ .«“- 3 ΄-“ ΩΝ 

καὶ κακοπραγίαν ὡς εἰπεῖν ῥᾷον ἀπωθοῦνται ἢ 
,ὔ “ Ν , 

5.9 εὐδαιμονίαν διασώζονται. χρῆν δὲ Μυτιληναίους καὶ πάλαι 
“ Ἶ ΕῚ « “ “ 

τ ΠΝ διαφέροντας τῶν ἀλλ ΠΣ ὑφ ΔΙΜΡΙΑ βο ν καὶ 

ςς 

τὸ μὲν θεραπεῦον ὕπο τὸ δὲ͵ μὴ: ὑπεῖκον ΜΝ ΖΦ υς 
’ Ν Ν ΄ » ,)Ἅ “Ὁ 5 7 Ν Ἂ, “ 

κολασθήτωσαν δὲ καὶ νῦν ἀξίως τῆς ἀδικίας, καὶ μὴ τοῖς 

᾽,ὔ Ἂν δοανν « . » » - 39 »..“ ε - ΄- 

πάντες γὰρ ὑμῖν γε ὁμοίως ἐπέθεντο, οἷς Ὑ ἐξῆν ὡς ἡμᾶς 
΄ - ΄ » ΕΝ ͵ 5 » ὦ κ"ν κ 

τρεπομένοις νῦν παλιν ἐν τῇ πολει εἰναι. αἀλλῃ τὸν μετὰ 
΄- 3 7 Ψ « ’ ᾿ ΄ὔ 

τῶν ὀλίγων κίνδυνον ἡγησαμενοι βεβαιοτερον ξυναπέ- 

προσθεῖναι Ἰζ. εὖ ῥτῖπηα τπᾶππ (. 
ιστον ἪΝ 4. ἔλθοι 6. 5. παρὰ] περὶ ἰ. η. ἐχρῆν 1..4.1. χρὴ Α.Β.Ο. 
Μ.Ν ἢ. 8. διαφερόντως Β.(.1..Μ.0.". ὑμῶν Μ. 15. ὑμῖν Α.Ο. 

π.Μ.0.Ρ.Ρ...Ε Ναϊρο, ΒΕΚΚ. Ῥορρο. Οο6ε]]. ἡμῖν. 14. τραπομένοις 
εὖ σουτ. Εν, τραπομένους τὸν] οπῃ. (.1.. 

4: καὶ] ὁτὰ: Κα Τ Ὁ ΒΒ ΕΣ 1. ἤροντο Ο. 
3. ἐλάχι 
ΒῊ:. 
ἘΕΒΗ.Κ. 
Η.1,.0.ἅ. 

2. εἴωθε δὲ τῶν πόλ.] Ιοοῖπὶ ππιπο 
1πη] {1 βαπΐ Πλοιηοβίμθηθβ ἴῃ ΟἸν ἢ. 2. 
ΘΑ] αβίϊιιβ ᾿π Η]βίου. Εσγαρηη. (ἸΘΙ ΘΒ 
ΑἸοχαπάσ. ϑίγοιη. 1. 4. ῬΒΠδίιβ Ηϊβίο- 
τῖοαβ, Δ χαθ. 146 Ῥαΐβοῃ! ποίαβ δὰ 
ΘΠ Ὲ5011 ΕΤΑΡΊΗ. Ηυ}5. γοῦρὰ Ροβὶτα 
50 ηΐ ΡΓῸ εἴωθε δὲ ἡ εὐπραξία ἐκείνας τὰς 
πόλεις ἐς ὕβριν τρέπειν, αἷς ἂν μάλιστα 
ἀπροσδόκητος ἔλθη. ὐτΕπ. Εν 1Π6 
ΒΘΠΠ θη ἴῃ ἴΠ6 ποχῦ ΠΠΠῸ8 ΘΟΙΏΡΑΓΘ 
{Π6 7611 Κποννη ΕἸ ΠΡΊ 5}. ΡτΌνο Ὁ, νυ μ]ο ἢ 
ΠΑ ΚΟΕΡθαγθ Πὰ5. ΘΧρΡΓΘββθα. βοπΊον αὶ 
1655. βίσοηρ!ν {πη {Π6 σοτημηο νΘΥΒΊ 0 
οὔτι: 

{πὸ δάαρϑ πιιβῦ 6 νουϊβοᾶ, 

ΤΠαΐῦ Ῥορσραγθ πιοιηΐοα σὰιη {161} ΠΟ 56 [0 
ἀθαίῃ. Ηπνκὺ ΥἹ. ραν 3. 

6. καὶ κακοπραγίαν --- διασώζονται 
Τ΄ Μαρίβυ. ἴῃ διασώζομαι, οἱ εὖ λέγει. 
θυκεᾷκ. 

8, μηδὲν διαφέροντας Τὸ λεγόμενον 
οὕτως" ἔδει τοὺς Μιτυληναίους οὕτω τι- 

μᾶσθαι ὑφ᾽ ἡμῶν, ὡς οὐδὲν διαφέροντας 

τῶν ἄλλων. ΦΟΗΟΜΙΑΞΤ. 

9. πέφυκε γὰρ καὶ ἄλλως κ. τ. λ.] 
Οοιηραγο Γ΄. 61, 5: πέφυκε γὰρ τὸ ἀν- 
θρώπειον διὰ παντὸς ἄρχειν μὲν τοῦ εἴ- 

κοντος, φυλάσσεσθαι δὲ τὸ ἐπιόν. 
ἄλλως, “ποῖ ἴῃ 1Π18 οᾶβθ οἢ]υ, Ὀαΐ ἴῃ 
“" ΟἴΠΟΥΒ 4150,᾿" ἱ. 6. ““ΒΟΠΘΓΑΙΠΠΥ.᾽ 

12. πάντες γὰρ ὑμῖν γε ὁμοίως ἐπέ- 
θέντο] 1 πᾶνο γοβϑίουθα ὑμῖν ἴου ἡμῖν Ἰῃ 
{π656 ψοσγᾶβ, ποῦ ΟὨΪΥ ΟἹ {π6 δα ΠΟΥ Υ 
οἵ πιοβί οἵ {π6 Ῥεβῦ Μ55. θὰϊ Ὀθοαῖιβα 
1 ΒΘ6ΠῚΒ ἴ0 816 Ὀοίζου τ] {πΠ6 ῥτο- 
σραϊηρ ννοτάβ. “"1,οῦ ποῦ [6 ατὶβίο- 
“κ ΟΥ̓Δ 8] ῬαΥΥ ἃ]Ϊοηθ. Ὀ6 σοπβιαογρα 
“σαν, ψγἘ16 γοῖι δοααϊδ {Π6 οοτα- 
ἐς χῃ0}8 ; ἴ0Υ ΠΟΌΪ65 Δα ΘΟΙΠΤΠΟῺΒ Δ} 1|κ6, 
“ γνῃαΐθνου Ὀ6 {Π6Ὶ} ΟἸΠΡΥΘηΟ 685. ΔΙΠΟΠρ' 
“ἘΠ ρΊηΒΈΙν 685, ἸοΙ θα ἴῃ αἰξδοκίηρ ψοῖι.᾽ἢ 

15. κίνδυνον---᾿βεβαιότερον ““ΤΙΠΚΙηρ' 
“0 {6 ΒΌΓΟΙ σάτηθ ἴ0 Ἰοὶη ψ]ἢ} {Π6 
“ς ΑἸΙβίοογδον.᾽" Κίνδυνος 15 “ΥἹΒΙΚ, 
““ Παζαγ, ομδηοο." 6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη 
κίνδυνος βεβαιότερος ΟΟΟμγΒ ἃραὶη, 86- 
σογϊηρ ἴο οη6 τηοᾶθ οἵ ᾿πίογργθίηρ, 
τΠ6 ρᾶββαρσϑ, δ΄. τοῦ. 

Καὶ: 

ἐ ΄ »ὦ ἈΝ ΄-“ Ἃ 

ἐν ὀλίνοις ἡ αἰτία προστεθῇ. τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε. μ γ ἢ 1)» μ : 
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΄“ ’ὔ ’ ΄“- 

στησαν. τῶν τε ξυμμάχων, σκέψασθε, εἰ τοῖς τε ἀναγ-9 
΄ .« Ἂν ζω ΄σ΄ ΄ ΄σ 

κασθεῖσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ τοῖς ἑκοῦσιν ἀποστᾶσι 
Ἂ δ. ΟΝ ΄ ΄ , " σ“ » 

τὰς αὐτὰς ζημίας προσθήσετε, τίνα οἴεσθε ὃντινα οὐ 
΄ ΄ τ Ἃ ΄ 

βραχείᾳ προφάσει ἀποστήσεσθαι, ὅταν ἢ κατορθώσαντι 
᾽ ΦΑῚΝ ,ὔ Χ ΄σ ΄ « ΄- 

ἐλευθέρωσις ἢ ἢ σφαλέντι μηδὲν παθεῖν ἀνήκεστον ; ἡμῖν 
Ν ἣν . ΄ ΄ “κι ’ ,ὔ 

δὲ πρὸς ἑκάστην πόλιν ἀποκεκινδυνεύσεται τὰ τε χρήματα 
Ν ε » τ΄ Ν ΄ Χ , » Ψ 

καὶ αἱ ψυχαί. ᾿ καὶ τυχόντες μέν πολιν ἐεφθαρμένην παρα- το 
΄ Ἰσῃ ἴω Ὑ , ἃ ΄ Ν Χ 

λαβόντες τῆς ἔπειτα προσόδου, δι ἣν ἰσχύομεν, τὸ λοιπὸν 
{ςς 

--..,.-- 

ςς 

ςς 

Ζ ,ὔ ᾿Ὶ ὔ Χ ΄σ « ’ὔ 

στερήσεσθε, σφαλέντες δὲ πολεμίους πρὸς τοῖς ὑπαρ- 
σ΄ ἐν ἐττῆῖν ͵ -- ἜΣ ͵ Ξ' 

χουσιν ἕξομεν' καὶ ὃν χρόνον τοῖς νῦν καθεστηκοσι δεῖ 
5 θ “-“ » θί θ “ » , ΄’ λ ΄ 

εχ βοις αν ἰστασῦσαι, τοις ΟἰκΚειοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν. 

Ν ἊΞ - ᾿ 
ΧΙ). οὔκουν δεῖ ΤπροθεῖναιΓ ἐλπίδα οὔτε λόγῳ πιστὴν 
(ς 

Ι. τοῖς τε] τοῖς γε 6. Ὥ: 

αὐτὰς] τοσαύτας (ὐ.Μ.Ὁ.ς.1. 
9. στερήσεσθαι [᾿. 
μάχοις ἃ. 
Ηδδοκ. προσθεῖναι. 
(106}}. ΒΕΚκΚ. ναϊρο ἀνθρωπείως. 

12. οὔκουν δεῖ προθεῖναι ἐλπίδα κ.τ..λ.] 
Ι μάνα δαορίθα 16 τραάϊηρ προθεῖναι 
ἰηβἰθδα οἵ προσθεῖναι, Ὀδοδιι56 “ ἴο Πο]4 
“ραΐ ἃ ΠΟρΡΘ᾽᾿ 5ΘΘΠῚΒ ἃ ΠΊΟΓΕ ΠδίμΓΔ] 
ΘΧρυθββίοη ἴῃδη “ἴο ρῖνβ ἃ Πορε :᾿ πὰ 
τπτι5 να πᾶνο, {Π1. 67, 6. τοὺς ἀγῶνας προ- 
θήσοντες, Ὀὰπὺ ΨΠΠ1. 17, 2. τὸ ἀγώνισμα 
προσθεῖναι, 16 ψοτα προθεῖναι ἈΡΡΙγ]ηρ; 
ἰο ἃ {Πὶπρ' ποῦ Δρργοργϊαΐβα ἴο ἃ Ῥβύβοῃ, 
θαΐ οὔἴδυθα 88. δῃ θχθγοῖβθ ῸΥ 15 ἴδε]- 
Ἰῃρ85. ΟΥ ἢὶβ δοίίοηβ; προσθεῖναι 15. ἴο 
ΤΩΆΚΘ ΟΥ̓ΘΥ 85 ἃ δ: 850 {Πα προθεῖναι 
15. Βαϊ 6α το ἃ οσοηϊοβί, προσθεῖναι ἴο {Π6 
ῬΓΖΘ οὗ {παΐ οσοπίθδῦ. [Ιη 1Π6 [ΠΟ] ηρ' 
ψΟΤἦ5. πιστὴν ἰ8Β ἰπίογργοίθα ὈγῪ )γ. 
ΒΙοοΙη 6] Δ πα οἴ ΠΘΥ8 ἴο τηθδῃ πισύνην, 
ἀη4 Ὀζγτ. ΒΙοοπιβοιαὰ σϑίουβ τὸ Ὀ]αΐο 46 
1ερο. ΥΙ]. Ρ. 824. α. νυκτερευτὴν δὲ 
κυσὶ καὶ πλέκταις πιστὸν μηδεὶς---ἐάσῃ 
-πεηρεῦσαι. Ατςοοτγαϊηρ᾽ ἴο [Π6 σΟΙΠΠΊΟΝ 
Β6η886 οὗ [ῃ6 ψοτα {Π6 πηθαηϊηρ νου] 
6, ““ΠπριῖμοΓ ἀββυσθα ὈΥ ΨΟΓΒ, ΠΟΥΙΓ 
“ς ῬΌΓΟΠΑΒΘα ὈῪ ΤΠΟΠ ΠΟΥ." 

13. ὡς ξυγγνώμην ἁμαρτεῖν ἀνθρωπίνως 

οὔτε χρήμασιν ὠνητὴν, ὡς ξυγγνώμην. ἁμαρτεῖν ἀνθρω- 

ὑπὸ τῶν α.Η.Κ.1..Ν.Ο.Ρ. 6... ἃ. Ηδδοκ. 
Ῥορρο. (οε1}. Βεκκ. Α.Β.Ε.Ε. οὖ νυ]ρο ὑπό τε τῶν. 

6. ἀποκινδυνεύσεται Υ. 
πολεμίους ρμοβύ ὑπάρχουσιν ρΡοηϊξ. Καὶ. 

12. προθεῖναι ᾿.Ε.Ο.Η. ΒεΚΚ. (0611. Ῥορρο. ε4. τ845. Α.Β. ναυ]ρο, 
13. ἀνθρωπίνως Α.Β.Ὲ ΕΚΑΙΗ ΠΝ ΟΡΟΝ ἃ.».Ἀ. Ρορρο. 

ὑποστᾶσι Ἐ.. . τὰς 
ἡ. διεφθαρμένην Ὁ. 

11. συμ- 

λήψονται] ἴπ {Π686 υνοσβ 1 40 πού 5ὰρ- 
ῬΟΒ6 {π6 σομβίγποιοη το Ὀ6 ξυγγνώμην 
τοῦ ἁμαρτεῖν, Ὀπί 1 υπάογβίαπα [Π6 
ψοτ 8 ἁμαρτεῖν ἀνθρωπίνως ἴο Ὀ6 ἃ βοτί 
οἵ ἐχρ]απαίίοη οἵ ξυγγνώμην, ἀπ ξυγ- 
γνώμη ΠΘΙΘ 18 ποῦ 80 τηπο ἢ “ΡΑΥΠΟΠἢ 
88. ““Δ]ΠΟναμοα. “ἼΠΕΥ τηϊϑὺ ποί 
“ΠΟρΡΘ. ἴο τϑοϑῖνθ ΠΥ Δ]ΠΟνᾶποθ οὗ 
““ Πυμηδη ἱΠΗγτηΥ :᾽ {παΐ 18, ““{παΐ 1 
“ς Μ}}}} 6 δἰ]οννβα {Πθπὶ {Ππᾶΐ {Ποῦ ἴδα]ῦ 
κε γαβ θὰ οη6 οὗ δυμηᾶη ἱπῆτντηϊΐν.᾽ 
Ο(ὐοτηρατθ Π6 πδ6 οἵ {πὸ νεῦῦ συγγινώ- 
σκειν ἴῃ Ηογοθοίι, [. 80. 5. συγγνόντες 
ποιέειν σε δίκαια, ““ Α]]ΠοννΙηρ {Πα να 
“ἦγοὰ ὧο 18 Ἰυϑί.᾽ ΟΥ̓ {Π6 ρᾶββῖνθ 
Β6η86 οὗ ξύγγνωμον, γ» ΒΟ ἢ {π6 ΘοΠο]Ἰαβὶ 
ΧἸσΉΠν ἰηϊουργοῖβ ξυγγνώμης ἄξιον, 1 
Πᾶνα ποῦ Ὀθθὴ 40]6 ἰο ἢπα δὴν οἴδμου 
ΘΧΆΠΊΡ]65. [ἢ [Ὗ΄. οὗ, 6. {πὸ σοηβίγ 0. 
15. 50 ἀοαθία! {παὶ οι ποριάον ([μοχϊοοῃ 
ἴῃ ξυγγνώμων) ννᾶ8 ΠΆΓΩΙ }π5{1Π6 6 1π 
τοξεστιηρ ἴ0 ὉΠαῦ Ρ]ασα 85 δῆογαϊηρ δῃ- 
ΟἴΠΟΥ ἰπβίαποθ οἵ {πὸ ψνογὰ θεὶπρ' ἀβοα 
1 [Π15 58 Π16 ΡΆΒΒΙν 6 56η86. 
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πίνως λήψονται. ἄκοντες μὲν γὰρ οὐκ ἔβλα- 

ΣΉ 

ἐγὼ μὲν οὖν καὶ τότε 

2 ΤΊοΒ6 {ΠῸΠ ΔΓ πῸ δὲ 

ΒΕ] Θοίβ [Ὁ σΟΙηρα8-ὀ ςς ψαν, εἰδότες δὲ ἀρ σοο το 
5βἴοῃ : {Π|18 18. ΠΟ τα  ο 
. . »..5 ΠᾺ ἣν 5 ὔ 

3. ἴα ψΒΐοῖι γοὰ οδῃ ἃ (6 δ᾽ ἐστὶ τὸ ἀκουσιον. 
ζογὰ ἰο Ἰ᾿ἰδίθπ (0 ἴῃρ6- 

ΠΪΟΙΙ5 ἈΓΡΈΠΙΘἢ ἐ8 ἴῃ ἴδ- πρῶτον καὶ νῦν διαμάχομαι μὴ μεταγνῶναι 

ὙΟῸΓ οἵἱἨ ψπδὺ 18 ὑσϑθ- ἐς 

ἘἸΟΔΙΥ 

«πβέϊοθ ἃ Πα Θχρθαϊθπου (ς 

ἈΠΚῸ 081} ἴῸ. θχριη- 

4 ΟΙΆΤΥ γϑηβθδηοθ ΟΠ 

{π6 ΜνΟΠΠΘΠ Δ η8, ϑ 66] 

ὑμᾶς τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς 5. 
ΤῊ ΒΟ Ι Θ ΙΒ. 

χξ ΄ Τ ́ “ 5 “ Ε ἊΣ "ὃ ΄-“ 

α υμφορωτατοις 7) ἀρχῇ» ΟΙΚΤῸ και ς ΟΡ) 

΄ Ν 9 ΄ . ’ Ἵ7. ΄ 

λογων καὶ ἐπιεικείᾳ, ἁμαρτάνειν. ἐλεὸς τε 
Ν ΝΥ ΄σ « Υ 7 3 ,ὔ τὸ 

γοιτθοῖνος (0 ὁ μὲ γὰρ πρὸς τοῦς ὁμοίους δίκαιος ἀντιδίδοσθαι, 
86 ΜΥ]58 Βθυθυϊν ; ἃηΠα ς(ς ἣν Χ ΧΝ Χ δ » 3 5᾿ ᾽ 

καὶ μὴ πρὸς τοὺς ΟΥΤ αντοικτέυντας ἐξ. 
θϑο ἢ ΨΟῺΓ 411165 ἃ Πη6- ω 

ΕῚ ᾽ς “ Φ΄αἃΔαν ’ “ 

ἸποΓΆ]6 Ἰοδδοπ οἴ {πὸ “6 ἀγαγκὴς τε καθεστῶτας ἀεὶ πολξμίους" οἵ τεῖιο 
ΘΟ ΒΘΑΊΘΠΟΟΒ. οἵ το- 7 Σ -Ὲ » ἀκ ἌΣ 

νοϊεῖηρ ἴτοπι γόοις ο- “ ΤΕρΡΊΤΟΡΤΕς λογῳ ρήτορες ἔζουσι καὶ εν ἄλλοις 
τηϊηΐοη. ᾿ ἣν ΄ Ἴ» κα  πῊ ᾧ ν Χ 

ἐλασσασιν ἀγῶνα. καὶ μὴ ἐν ᾧ ἢ μέν πόλις 
« ’, ε “ ’΄ 7 » Ν δὲ » ΄“- Φ 

βραχέα ἡσθεῖσα. μεγάλα ζημιώσεται, αὐτοὶ δὲ ἐκ τοῦ εὖ 
ξ ΠῚ ΄ Ν ΄ 3 3 4 Ξ Ν « 5» ᾿ Ἂ 

εἰπεῖν τὸ παθεῖν εὖ ἀντιληήψονται καὶ ἡ ἐπιείκεια πρὸς 
Ν ,ὔ » “ Ν δ, ᾿γ, “- 

“ τοὺς μέλλοντας ἐπιτηδείους καὶ τὸ λοιπὸν ἐσεσθαι μᾶλλον 15 
«- διὸ Ἃ Ν Ν ε ,ὕ ἷς ΝΣ Ὁ , 

ἰΟΟΤαις ἢ στρος τους ομοιοὺς Τεέ Και οὐθέν σσον πολεμίους 

2. ξυγγνῶμον Τῷ. συγγνωστὸν (. 4. πρῶτον] πρέπον. ἃ. 5. πρὸς τὰ 
δεδογμένα Ο. μὴ δὲ Ν. τοῖς τρισὶν Ἔν κ- 6. καὶ αηΐα ἡδονῇ οΠ1. ρ.ἢ. 

1ο. ἀεὶ καθεστῶτας «.ἴ. δ τοὺς ὑπὸ: Υ- οὔτ᾽] μὴ Κ. 
ραχέανν. 

ποιεῖν ἡ] οπι. 8. τύ. οὐδὲ [. 

4. μεταγνῶναι τὰ προδεδογμένα] Οοπ- 

ῬάτοΥ ΠΠ. 24,5. τὴν ἁμαρτίαν ξυνέγνωσαν. 
'ΓΠΘ Ποίϊοη βθθίηὴβ 0 τὴ86 ταίποῦ [Π6 
ἐθοῃηϊοα] ὁπ οἵ ερηυοίϊηφ νυ παῦ {πον παὰ 
Τοβοϊνϑα ΡΟ, [ΠΔη [Π6 σῬΠογα] οπ6 οὗ 
“ τϑρθηθηρ,.᾽ (ὐΟΠΠΡΆΓΘ ΤΠ ὅδ, τοῦ τὰ 
πρόσφορα ἐπιγιγνώσκοντες. ἴπι [Π6 6Ο0Π1- 
ΤἸΠῸΠ 8688 Οἵ “ὙΘΡΘΠΑΪ Πρ’ {Π6 ψνογὰ 
ΟΟΟΒ. 1Π ἃ ἰγδηβιτνθ β6η86 ἴῃ π11- 
ΡΙ4656, Μάρθα, 64. Ιρῃϊρ. Αἰ]. 1403. 
Μαίμϊς. Ῥθυθαρβ, Ποννθνθσ, {Π6 ΓΘ 18 
ἴῃ ἴη6 ψογὰ {Π6 ἀοα}0]6 τηθδηϊηρ οὗ 
“ς χρρθηθηρ᾽ πα ““Ὁηνοίηρ,,᾽ ἃ5. {Π6 
ΒΘΟΟΠΩ δογιϑῦ ΓΝ ΟΌΓΒ [6 ΓΟΓΠΊΘΥ ΤΑΙ ΠΘΓ 
1Πδη [Π6 Ἰαΐου βθῆβθ. Μεταγνῶναι 6 
ΟΣ] Ὀ6 δαυϊναϊθηξ ἴο μεταγνόντας 
λύειν. 

. μηδὲ τρισὶ τοῖς ἀξυμφορωτάτοις] 
Εχιβυπιαῦ Ῥ. Μιοίοσιβ, 110. 21. αγ. 
Ιδοῖ. ο. το. 4 δαης Ἰοσυτῃ “ΓΠπογά. 
ΤΕ ΟΧΙΒ86. ΒΑ ]8ὲ. (6 Β 6110 (Δ ]1η. ἴῃ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ ΟΓα ΟΠ 8. (ὑδοβασῖβ. Η συ 5. 

ζημιωθήσεται ἃ. (χυὶ εὐ αὐτοὶ οπμι.) 1..0.},6.4.ρ. 
18. ἡσθεῖσα 
14. εἰπεῖν] 

6. οἴκτῳ---καὶ ἐπιεικείᾳ] Οἶκτος ΟΥ̓ 

ἔλεος ἴδ ἃ ἔβεηρ, ἐπιεικεία ἃ ΠΑΡ]. 
ΓΘ ΓΟΥΠΊΘΥ, ΡΙΓΥ ΟΥ ΘΟΠΊρΞΒΙΟΏ, ΠΊΔΥ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΠΥ του ἢ ἴΠο88 νΠηῸ ἃγθ ρ6- 
ὨΘΓΆΠ]Υ ἔαΥ ἴτότη Ὀεθὶηρσ ἐπιεικεῖς, τη] ΟΥ 
ΒΘηΕ]6. Ἐπιεικεία το]αΐοβ το 81} ΡΘΓΒΟΏΒ, 
οἶκτος ἴο μᾶγτοι]αγ ἰηαϊνάτια]5: τν8 
ΤΠΔΥ ὈΘ6 ἰννᾶγβ τη]Ἱὰ ἀηα σϑηί]θ, Ὀαΐ 
ΡΙΓΥ 18. ΟὨΪΥ ἀνναϊςθηθα Ὀγ 1Π6 ᾿πηπηθα]αΐθ 
ῬΓΘΞΘΠΘΒ οἵ 5. {ἘΠ τηρ;, 
14. τὸ παθεῖν εὖ) Νατιηοῖν, ““[Π6 ΠΙΟΠΘΥ͂ 

““ Οὗ {Π056. ῬΘΥΒΟῚΒ νΏΟΒΘ Ἰηΐθγθβίβ ὑΠΘΥ͂ 
κε αγ6 ὈΓΙθ δα τὸ δἀνοοαίο αὖ [6 ΘΧΡΘῆ88 
““ ὁ. {Π6}Ὁ ΘΟΙΠΙΤΥ͂.᾽ἢ 

16. πρὸς τοὺς ὁμοίους---ὑπολειπομέ- 
νους] ““Τοναγβ ποθ νη0 Γριηδὶῃ, 
κε αἰτοῦ. 8}}, Ἰαδῦ ψν]αῦ {ΠῸῪ ΡΘΓΘ, απ 
“ πο ]ηρ αἰγλαϊοα ἴῃ {Π 61 ἰην ΘἴδγδοΥ,. 
Ομοίους, “κ ρῃ ἢ ἃ8 ἴπον ὙΘΓ Ὀεἴογο. 
ΟὈΟμμΡΆΓΘ 11. 8ο, 1. ὁ περίπλους οὐκέτι 
ἔσοιτο ὅμοιος. 
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ςς 

(ς 

1. ἔν τε Κὰ .«ο.6.{. 2. ἐς τοὺς μιτ. Ὁ. 
τοι Ἀ.Β.Ο. ΕΟ. ΗΓ ΚΟΡΟΝ.Ε Ῥορρο. ἀοε]]ογ. ΒΈκκ. 

9. τῶν ἐπιβουλευόντων οἱ διαφεύγοντες Ὁ .ἴ. 
τι. ὑμῶν Α.Β.Ο.ΕΕ.α.Η.1.Κ.Ρ.ς.ἢρ.ἢ.1. Ρορρο. Βεκκ. ναυϊρὸ, 

12. οἱ] εἰ Ω. 

η. παύσασθε Ὁ. 8. κινδύνου Β. 
1ο. ἦν] οῃ1. 6. 
Ηδδοκ. (ε}]. ἡμῶν. τε] οπι. Κ΄. 

4. ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώ- 
σεσθε] Ἀεοΐος ᾿Ἰπίογργοίαϊασ ππο Ἰοουτη 
ἀοουββιτηιιβ (ὐαΐδϊοσιιβ (6 56]ο Νὸον. 
Τηβίγαπμ. οαρ. ὙΠΠ. θυ Καπ. ΕἸ β]ον 
(μοΐθ ου Μεάρα, 92.) ρῬσόροβεβ ἴο τϑαᾶ 
δικαιώσετε. Βαΐ ῬΟρΡο ν»6}] σοιῃραγαβ Ϊ. 
33, 38. ἢ σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασθαι, ἀπὰ 
ΟΥΠΕΙ ραββαᾶρθβ ὑγθγα {πὸ τη] 416 νοὶο 8 
15. 86 ψι [Π6 τεῆθοῦνα ργοποιη, ὈΥ͂ 
ἃ ΒΙΠΉΠ]ΔΓ Ὀ]ΘΟΠαβπῚ ἴο {πα Ὀγ ψΠΙΟἢ 
νΘΓΌ5. σοιηροιπαρα τ] ἢ ἃ ΡΓΘΡΟΒΙΠΟΗ 
ΑΥ6 οἰΐζθηῃ [Ὁ] Οννεα ὈΥ [Π6 νευῦν ξϑτη8 
ῬΓδροβιίίοη οὰὐΐ οἵ οοπηροβίθοη. “ΠΘ 
56η86 οὗ δικαιώσεσθε 15 ΘΧρ]αϊπεα ἰο Ὀ6, 
“Ὑρὰ ΜῈ] ρᾶ85 βϑηΐθησθ ΠΡΟῚ γουΓ- 
““ βο]νθβ.᾽" δικαιοῦν, ἔτοπη ῃ6 56Ώ86 
οὗ “ ἀοϊηρ ᾿πϑβ[166,᾽᾽ δοαιῖγεβ {παῤ οὗ 
““ ροηαδηηηϊησ ἃηἢ ΡαηἸβῃϊηρ.᾽" 868 
Αὐιβίουθ, Ετηϊοβ, ἡ. 9, 2. Ηεγοάοίΐι, 
Π|Π. 20. 3. 1 δῖὴ ποΐ βιιγβ, μοννθνεσ, {Παᾶΐ 
ἴΠογ6 15 ποΐ βοιηθν δύ Τη0Γ6 οἵ δὴ δη- 
ἘΓΠ6518 ἴο χαριεῖσθε Ἰπίεπαο. “Υοι 
“ }}}} ποῖ σοηΐου ἃ αν ουσ οἡ {Π6π|, θπΐ 
“ Ψ}1 ταῖμοῦ 6. ΔρρΡΙνησ {Π6 βίγιοῖ 
““ τ]65. οὗ Ἰαβίϊςβ δραϊηβῦ γοΌγβεϊνεβ.᾽ 
ΤΏΘΓΘ 566 ΠῚ8 ἴο Ὀ6 βοιπηθίῃϊησ οἵ {Π8 
ΒΔΙΩΘ σοηΐεπηρί [ῸΓ ΔΙριιπΠθ 8 ἀεγϊνοα 

ε ΄, ἌΦΗ ᾿ Χ 
ὑπολειπομένους. ἕν δὲ ξυνελὼν λέγω" πειθόμενοι μὲν ἐμοὶ 5 

΄ ,ὔ 5 ὔ Ν Ὶ ’ σ“ , 

τὰ τε δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα ποιή- 
ΝΜ Ν , “ Ν Ε] “ ἔς τ: ) 

σετε, ἄλλως δὲ γνόντες τοῖς μὲν οὐ χαριεῖσθε, ὑμᾶς δὲ ᾿ 
Γ᾿ ᾿ ω ΄7 5» Ἂς - » “ » ΄ 

αὑτοὺς μᾶλλον δικαιώσεσθε. εἰ γὰρ οὗτοι ὀρθῶς ἀπέστη - ὁ 
« “ Ἃ » Ν Μ“ἤ 5» Ν ᾽ν “ο ΄- 

σαν, ὑμεῖς ἂν οὐ χρεὼν ἄρχοιτε. εἰ δὲ δὴ καὶ οὐ προσῆκον Ἰ 
σ ΄- “ “ “.. Χ 3} ἙΝ 

ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾷν, παρὰ τὸ εἰκός τοι καὶ τούσδε 
’ὔ ΄ γι Δ {: ΄ ΠῚ ΄-“ ΕῚ 

“ ξυμφόρως δεῖ κολάζεσθαι, ἢ [παύεσθαι τῆς ἀρχῆς καὶ ἐκ 
ες ΄- » δύ ᾽ ὃ θί θ ΄σ δὲ συ ΄ ΕῚ ’ 

τοῦ ἀκινδύνου ἀνδραγαθίζεσθαι τῇ τε αὐτῇ ζημίᾳ ἀξιώ- 8 
. 3 ’ὔ Ἂν ᾿ » ᾽ - ᾽ὔ 

σατε ἀμύνασθαι καὶ μὴ ἀναλγητότεροι οἱ διαφεύγοντες 
΄“ » ’ὔ “ » ͵, ἃ ἐὰ Πρ Φ' 

τῶν ἐπιβουλευσαντων φανῆναι, ἐνθυμηθέντες ἃ εἰκὸς ἢν 
᾽ Χ “ “ ΄ « “ 3, -- 

αὐτοὺς ποιῆσαι κρατήσαντας ὑμῶν, ἄλλως τε καὶ προῦ- 
» , ΄ Χ « Χ Χ ΄ Ν 

πάρξαντας ἀδικίας. μάλιστα δὲ οἱ ἱμὴ ξὺν προφάσεὶϊ τινὰς 
΄σ ΄σ » ΄ Ν ΄ Ν ΄ 

κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται καὶ διόλλυνται, τὸν κίνδυνον 

5. δὴ] δεῖ Ο. 4.6.1. 
ΟΙη. 1. 

6. ὅμως ἅμα ς ἴ. 
Ε΄ εὐ νυ]ρὸ τοίνυν. 

σὺν σα. 

ἔγοπη Ππι5016 6 πη ρ]164 1η {15 τιδα οὔ {Π6 
ννοτα δικαιώσεσθε, νν Ὠ]ο ἢ 15. βίαίθα {Ὰ]}}Κ 
ἴη [Π6 ΑΥ̓ΠΘ Πα Π᾽ 8 ἰδηστιασα ἴο {πΠ6 Με- 
114η5, Υ'΄. 80, ὅτε. 

5. οὐ χρεὼν---οὐ προσῆκον] ὅε6 Μαῖί- 
{η18, ατ. ατ. δ. σό4. 4ε], 7οο. α. 

ἡ. ἢ παύεσθαι τῆς ἀρχῆς κ. τ. Χ.] Οοτη- 
Ρᾶτο ΤΠ. 62,1, 2. 

9. οἱ διαφεύγοντες) (ΟἸ]ΟΙ ψΊΒΠ65 ἴο 
Το] διαφυγόντες, Ὀὰπΐ ῬΟΡΡΟ ΡΙΌΡΘΓΥ 
ΤΘΐογβ ἴο ἢ18 ῬΓΟΪΘΡΌΓΠΘΠ8, νΟ]. ἱ. Ρ. 152. 
ΔἸγοδαν ααποίθα ἴῃ {Π6 ποίβ οἡ [1]. 4, 4. 
Οἱ διαφεύγοντες 15 Θαπϊνα]οηΐ ἴο ἃ 5Ὁ- 
βίαπίνο, πκ οἱ διαβάλλοντες ἴῃ {Π6 
ΡῬάᾶββαρθ, 1Π1. 4, 4. 

13. ἐπεξέρχονται καὶ διόλλυνται) 10 15 
ΒαΓΡΙΙβιησ {παῷ Ὀοΐῃ ΡΟρΡρο ἀδπὰ (Ὀ]]ετ 
Βῃοι]α Πᾶνα [Ο]οννοα Ηθγ Δ ηΠ ἴῃ Π]8 
Ἰηζογργθίαίοη οἵ [Π18 ραββαᾶρβ, ψῃο, ἴῃ 
ΟΥΘΥ ἴο ἀνοϊὰ σὶνὶηρ διόλλυνται Δἢ 86- 
{ϊν6 β᾽σηἸβοδίίοη, ἴα κθβ 1 ἢ ὑφορώ- 
μένοι, Ἰὴ ἴῃ8 56η86 οἵ “1 ΚΙ15 ΤὨθτὴ ἴο 
κἸνθ ἴῃ βιβρίοιοη οἵ ἀδηροτ,᾽ 1. 6. 
“(ΠΟΥ σαπποῦ ὈΘΩΥ ἴο Πν 6 1Π ΒΌΒΡΙΟΙΟΗ.᾽ἢ 
Ι Κηον ποῦ ᾿πῆθθα δὴν ΟἴΠοΥ ΘΧΔΠΊΡΪ8 
οἵ διόλλυσθαι Ὀεϊηρ τιϑθ ἴῃ δῃ δοίϊνθ 
Β6η88 ; [ῸΓ ἴῃ [6 ραββᾶρβ ἴῃ Εἰ στρ 4685, 
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(: 

ρα 

ὴ γὰρ 1. 

4. ἐγγυτάτω Ν.Ο.ς.. 

5. αὐταπόδοτε ΚΙ. 

ΕΠ Μ. Ο.Ρ. ἀφίσταται ἘΚ, 
χεῖσθε Κα. 

Ἡδτουϊοβ Εὰγ. 737. Μαβρτανθ᾽β οοΥ- 
τϑοίϊοῃ, διώλλυς ἴοΥ διώλλυσ᾽, 15 80 Ρὑτο- 
Ῥ4016 {παᾶΐ [Π6 Ἰαΐθυ βαἀϊΐουβ βθϑῖὴ σὶρ Ὺ 
ἴο πᾶνθ δἀορίβα 1: δπα ἴῃ Ρ]αΐο, Ἀε- 
ΡΌΒ]Ιο,. Π Ὁ: 810. (όι ῬΑθΟ Πἰ02.) ἐάν 
τις τινὸς παρῇ ἔργου καιρὸν, διόλλυται, 
[Π6 νου διόλλυται πηᾶν Ὀδ τοίογγεα [τὸ 
καιρὸς, “1ἴῃ6 Ορρουϊαη!ν 56 τὐίο εν 
“« Ἰρβῖ.᾽ Ὑοἵ 5 [Π6 ραββᾶρβ 5661η8 ἸᾺΣ 
ΘΔΡΔὈ]6 οἵ Ὀθδυὶηρ' ΔΠΥ͂ ΟἾΠΘΙ ΤηθδΠΪΠρ' 
5. ΤΠ ΠΟΥ 1468 νγὰ8 ποία Ὀγ {Π|Ὸ ἀποίθης 
ΟΥο5. [ῸΓ πϑῖησ νου 8. ΟΟΟΘΒΙΟΠΔΠΥ ἴῃ 
ΔῊ ὈΠΟΟΙΏΠΊΟΙ “ἰσηϊβοδίίοα ; Δα ἃ8 ἴΐ 
ἄοοβ. ποῦ Ἀρρθδγ ἴο ἴῆνοϊνθ δῇ ΔὈβοϊαΐθ 
ΒΟ] θοίβιη, 1 να ἰᾶκα διόλλυνται ἴῃ ἃ 
τη] 416 56η86, “ἋΠοὺ Ῥγοσαχο οὐ οἴδος 
-ς 5 ἀδϑίσποοη,," [ οαπποῖ Βαϊ {Π1π1Κ 
{παῦ {Π18. 18 1Π6 ὕτιιθ Ἰηϊογργοίαιμοη οἵ 
{[π6 ραββδᾶσθ. 1) δα θυ]θὶη ἴῃ ἢ8 [,βοο- 
η68 Ηομῃιοιῖοθθ, ααοίθρα ὈγῪ Ῥορρὸ δηᾶ 
(Ο]]6γ, τηδϊηΐαϊηβ ὑπαὶ ἀπολέσθαι 18 
86 ἴῃ δὴ αοίϊνα βθῆη86 ἴῃ Ἠοιηοσ, 1]. 
ΙΧ. 230. ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπο- 
λέσθαι Νῆας ἐὐσσέλμους. ἀπ ἢ ΤοίοΓΒ 
αἶδοὸ ἴο Πγβῖαβ, 1)6. Βοηὶβ ΑὙἸΒίορ ΠΔηΪ8, 
Ρ. ύ55. Ἀδῖβκο; ννῆθγρ, μοινονον, θ 5].6 
ἐπανοῖς μὰ5. ψίτμοαΐ ΒΟΓΈΡ]8. οογγθοίρα 
ἀπολέσθαι ἰῃπῖο ἀπολέσαι. 1) ἀφ. ]οη 
αἶβδοὸ ἄρρθαὶβ ἴο ϑορμῃοοὶ. ΕἸβοῖ, τοῖο. 

“φ Ψ' “ « Ἃ Ψ ΄᾿ θ [ὩἿΞ 

υφορώμενοι του υπολειπομένου ἐχθρου 

’ Ἀ “ “ 

μασθέντος ποτὲ δεινοῦ ἀμνημονοῦντες. 

2. ἀνάγκῃ] δίκη Ἡ.1Ν.Ο.ΡΟΝ. οὐ σοτν. Ε΄. 
ἊΣ τὴν ΒΑ. ῈΣ ΚΙ,ΟΟΝ. ἃ .6.Ε 6.1.1. τὰ Ο. Ηδδοῖς. Ρορρο. (Δ06]1. Βεκκ. 

ἐγγυτάτῃ, ΟἸΉΪ580 τῇ, ΔΙΒΙΕΕΗΝν. 
ἡ. κολάσετε (.ἃ.ο, 

ἀφιστῇ α. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. Ο. 427. ΟἸνπρ. 88.2. 

ὁ γὰρ μὴ ξὺν 
γχυ νᾶ Ὁ Ἁ ΩΣ Ν᾿ Ι “-“ » ΝΝ ιν 5", 

ἀνάγκῃ τι παθὼν χαλεπώτερος ΘΙ ὌΣΕῚ α: τοῦ ἀπὸ Τὴν ἰσὴης 

μὴ οὖν προδύτιαῖι γένησθε ὑμῶν αὐτῶν, γενόμενοι 

͵ὔ Ν Ν ΟΝ 5» ,ὔ Ν, ΄“- 

μαλακισθέντες πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα μηδὲ (τοῦ ἐπικρε- 

κολάσατε δὲ ἀξίως 
, Ν ἴω 32) ΄ ’ὔ Ν 

τούτους τε, καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα σαφὲς 
΄ ἃ “δ Ε “ ’΄ ἊἜ 

καταστήσατε, ὃς ἂν ἀφιστῆται, θανάτῳ ζημιωσόμενον. 
[ Ν ἋΟ “ -Ὁ ΄-“ 

τόδε γὰρ ἣν γνῶσιν, ἧσσον τῶν πολεμίων ἀμελήσαντες 

τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν μαχεῖσθε ξυμμάχοις." 

ἴσης] ἥσσης σ. ̓ . 

κολάσαντες ο. 9. δ. ἐφίετο 
11. ὑμετέροις ξυμμάχοις μα- 

Ῥαΐ {πα΄ ραββαρο, 1 {Π]η]κ, 15 αἶβὸ ἀουθι- 
[α]. Μ6]1 1 ἴδ6] ὑπαὶ ὉΠ6 Ἰη ουργθίατθ οη 
ῬΙΟρΡοβθα ὈΥ Ηβυηηδηῃ 18. 80 Θογ ΔΙ ΗΪΥ 
ΨΤΟΏΡ, {πα΄ {Π6Υ6 18. ΠῸ ὁΠοῖοθ Ὀθίννθθῃ 
δἰνιηρ διόλλυνται ΔΠ δοίϊνθ. ΟΥ̓ τη! 6118 
56] ΠΟΔΙΊΟΠ, ΟΥ̓ Βα ρΡοβίῃηρ' {μαΐ {Π6 ρα8- 
ΒΆρΡ6 15 οοΥταρύ. 

2. τοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχθροῦ] ““ΕῸΥ Πδ 
“ἔν Π0 Πᾶ8 β  γθα 6ν1}] τ πουΐ πθθα[α] 
κε ρΔΠ86. 18 ΤΌΤ ἀδηρΘΓΟΙΙΒ 1 ἢ6 518]} 
“αν δβοαρβα, {πΠΔἢ ΟὯ8 ΨῆΟ τνγὰβ δἃΠ 
“ ΘΩΘΠΙΥ ΟἿ ΘΗ8] ἰΕΥΙη8:" {παΐ 15, 
““ [Δ ΟΠ6 γ»)ηι᾽0 Πα8 ποΐ βιι  γθα τηοτὸ 
“(δὴ 6 Πᾶβ ᾿πῆϊοῖθα, ΠΟΙ Πὰ5. ΤΠΟΥΘ 
κε Το σοΙρ απ οὗ ἴῃ [18 Θηθιν [ῃδη ος 
ἐς ΘΏΘΙΏΥ Ὠδ5 ἴ0 ΘΟΠΊρ] απ οἵ Ἶῃ μι] πλ.᾿ 
Ιη 1πΠ6 ποχῦ 11η6, γενόμενοι ὅτι ἐγγύτατα 
κι το λ. ΘΟΙΏΡΑΓΟ ἰ. 143, 6. ὅτι ἐγγύτατα 
τούτου διανοηθέντας. ἀπ Ὀδοδιβ8 γενό- 
μενοι τῇ γνώμῃ 18 ΘΧΔΟΙΪν Θα αἰ να]θηΐ ἴο 
διανοηθέντες, ἴῃ6. σοΠΒίγιΙΟΙΟἢ. ρῸΘ5. Οἢ 
καὶ ὡς---ἂν ἐτιμήσασθε, Ἰιιδῦ ἃ5 ἰ διανο- 
ηθέντες, ΟΥ ΒΟ0Π]8. ῬΆΓΓΟΙΡΙΘ. οἵ 51 ΠΉ}1ὉΥ 
Β6η586. Πδ( δούμα!!ν ργθοθαθα Ὁ. “6- 
κε ρ Πρ, 88. ΠΘΑΙΥ ἃ8. ῬΟΒΒΙΌ]6, {Π6 
“ς [66] ]ηρ8 οἵ {Π6 δοῖτια] τηοιηθηΐ οὗ βιυῖ- 
Ψ [οτίησ, ἀπ πον γοι {Π 6 ϑνου]α ἢὰνθ 
“ἐ Ῥυϊζρα ἀθον6 8}} ὑΠϊηρ 8,’ ὅζο, 

δ᾽ ὅτι “ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ τοῦ πάσχειν. καὶ͵ ὡς πρὸ παντὸς 

ἂν ἐτιμήσασθε αὐτοὺς χειρώσασθαι, νῦν ἀνταπόδοτε μὴϑ 

ΙΟ 
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ΘΙΟΏΟΤΌΒ, ν᾽ ΠῸ ὁπ 

η6 ἢγϑὲ αἰβοιββίοπ οὗ 

{Π6 ατιοβίϊοπ Πϑα ἃΓ- 

ξαρα ἀρδϊπϑὺ {Π6 πηδ8- 

ΒΔ ΟΓΘ οἵ {π0ὸ Μ.ΕΠΘΠ- 

8Π8, ΠΟΥ͂ 5ΡΘΔΚΒ ἴῃ 

ΤΘΡΙΥ ἰο ΟἸθοη. 

ΧΙ]. 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 11. 41, 42. 909 
ΑΤΉΕΝΒ. Α. 6. 497. ΟἸγπηρ. 88. 3. 

ΧΙ]. Τοιαῦτα μὲν ὁ Κλέων εἶπε. μετὰ δ᾽ 3 
ἈΔ λ « ᾽ Ψ σ Ν » 

αὐτὸν Διόδοτος ὁ ύκρατους, ὅσπερ καὶ ἐν 
“ » Ι , ᾽ , ’, Ν 

Τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγε μαλισταὰ μὴ 
Ε ΄- ΄ Ὺ Ν ΄ 

ἀποκτεῖναι Μυτιληναίους, παρελθὼν καὶ τοτε 
7 ΄ 
ἔλεγε τοιάδε. 

“« ΟΥ̓́ΤΕ τοὺς προθέντας τὴν διαγνώμην αὖθις 
ἕ Ν ᾽ 3 “ 5 Ν ͵ὕ Ἀ 

περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι, οὔτε τοὺς μεμφομένους μη 

ΒΡΕΕΟΘΗ͂ ΟΕ 

ΘΙΟΘΟΤΙΙ 5. 

ΤΠΘΓΘ ἰ5 ἃ ὙΟΥΒΘ ΘΥ]] 

{Πη6 

ΒΡΘΘΟΠῸ5. οἵ τηθη οἵ 

ἰα]οηῦ ; ἃπᾶ ἐπαΐ ἴβ8, 

1ῃ6 ΘΟϑγβθ ΘΔ] ΠῚ ΠἾΘ65 

οΙοαιπρηΐ 

οὗ ΠΠ6Π οἵ πο ἰδ]οθπί, 

ἼηΟ, ὉΠΆΡ]6 0 6ῸΡ6 

ὙΠ {ΠΘῚΓ ΔανΘΓΒΑΥΙΘ5 

ζαϊγ]ν, ΟΥ ἴ0 ΦΉΒΥΘΥ 

{ΠῸ1} ΓΘ ΞΟΠΪηΡ8, δορί 

1:6 ΘΆΒΙΘΓ ΘΟΙΓΒΘ Οὗ τηδ- 

ΠΡ πρ {Π6ὶν τηοΐϊνοβ, 

ἃ Πα ἰγνῖηρ 0 5116 η68 

{Πθτη ὈΚ 5οιἸπηρ ἀρ ἐπ 

ΟΥΥ, {παῦὺ {ΠῸῪ 5ρθδκ 

ΟἾΪΝ ἴτοια ἰηΐογοβίθα 

ΕΝ 

1. μετ᾽ αὐτὸν δὲ (.1,..0.ἅ. 6. 
τότε] οτῃ. ἃ.6. 
ΚΙΝ ΟΥ ἔρ. 

6. οὔτε τοὺς προθέντας κ. τ. Δ. Οοπη- 

ἐναντιώματα Ξ- 

φέροι Α.Ο.},.6.Η.1.}.6.Ρ.ὄ 

ἐμ ἴω ΄ ΄ 

“ς πολλάκις περὶ τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι 
ςς ᾽ ΄“ 7 ΑΥ̓͂ ’, Ν » ΔΛ » 

ἐπαινῶ, νομίζω δὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐ- 
( 7 53 ᾿ ἣς » ΧΝ ἥν Ν Ν 

βουλίᾳ εἰναι, τάχος τε καὶ οργην, ὧν τὸ μὲν 
»" ΄ “ “ ἊΝ Χ Χ 

“ἐ μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαι, τὸ δὲ μετὰ 
ςς 5 ἝΝ Ν , , , 

ἀπαιδευσίας και βραχύυτητος γνωμῇῆὴν. Τουνς 2 

( τε λόγους ὕστις διαμάχεται μὴ διδασκάλους 
(ς ΄σ ᾿΄᾿ ,ὔ Ἃ ΗΣ Ἷ ’ὔ ᾿ , 3 

τῶν πραγμάτων γίγνεσθαι, ἢ ἀξύνετος ἐστιν 
ἋΣ 

ἢ 
᾽΄ «ς ΄σ Ν ΄“- 7ὔ 

ἄλλῳ τινι ἡγεῖται περὶ τοῦ μέλλοντος δυνα- 

»ῸΠ7 » - ψ ’ὔ » ΄ Ν » 

ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει, ἀξύνετος μεν, εἰ 

(ς 

Ξ σὰν Ξ , ΄ 
“ τὸν εἶναι καὶ μὴ ἐμφανοῦς φράσαι, διαφέρει 

δ᾽ » “ ΕῚ λ [4 ’ ΕῚ Ν ΄- 5 

αὐτῷ, εἰ βουλομενος τι αἰσχρον πεῖσαι λεὺ 
᾿ - Ὰ τι ἥος -- κα ν ἀξ 

“ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ, 

2. δίοτος σ΄. ὥσπερ 1,0. 4. παρελθὼν καὶ 
ἡ. μὴ] οτῃ. Ὁ. 9. δὲ] τε Α.Β.0 .Εα.Η. 

15. ἰδίᾳ] ἀδείᾳ 1. ἡ ἄλλῳ Ο. 17. δια- 
10. ἡγῆται ς.ρ.}.1. 

6. οὔτε] ὃ ὅτε Β. 

““ βΙ0η,᾽ Πιοαοίτιβ ὑσοοθθάβ, “18. ἴο 6 
Ῥᾶγθ ἴῃ (Ἰθοπ᾿Β Βρβθοῆ. ὃ. 38. αὖ 1ῃ6 
Ῥοριπηϊηρ, θαυμάζω μὲν τῶν προθέντων 
αὖθις. Ἰτητηρα]αίο]ν αἰζουνναγαβ, νομίζω 
δὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα κ. τ. Δ. ΘΟΙΏΡΑΙΘ 
ἴῃ ΟἸδομ᾽Β ΒΡΘθοῸῇ, ο. 28,1. καὶ χρόνου 
διατριβὴν ἐμποιησάντων, Δα 8}} {Π6 το- 
ῬΓΟΔΟΠ68Β. σαδῦ ἼΠΡΟῚ ΟΟΙΠρΑββίοη. πὰ 
ἸΘΠΙΥ ἴη ο. 40. 

Ιο. ὧν τὸ μὲν μετὰ ἀνοίας κ. τ. λ.] 
““ Ἡδβίο,᾽" 6 βᾶγβϑ, “15 θαῦ {πΠ6 σοπη- 
“Ὁ Ῥδηοη οὗἉ [Ο]]Ὺ :᾿᾿ [Π6 1688 ἃ τηᾶῃ πη- 
ἀεγβίαπαβ οἵ {π6 αἰ ]165. οἵ ἃ 4168- 
οη, [Π86 υ] κοῦ Ψ}1}} 6. ὨΪ5. ἀθοιβίοη 
ὌΡΟΙ ἰἴξ; ἃπα ἤθησθ [Π6 σοιηρ]αϊηῦ οἢ 
[Π6 οἴπευ βιάβ, “ὉΠαῇ τυ]βάοιη ΘὨΪΔΠΡΊ68 
“ς Ἠργβοὶῖ ἘΝ ΟΥ̓ΘΓΥΨΊΒΘΠΘΒΒ,᾿ἢ ὍΓ, Ἴ 
ΤΠαοΥν ἀἸ465᾽ ννογᾶβ, ὑπαὶ τὸ πρὸς ἅπαν 
ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν. 111. 82, 6. ““Ῥα8- 

““ Τουπ Τοροίῃ ον νυ] ἃ νπ]ραγν ἀηα 1}}- 
““ τὰπρ ἃ πα ΠΆΥΤΟνν τη ηἢ.᾽ (ΟΠΊΡΑΓΘ 
ΠῚ. 84. 1. ἀπαιδευσίᾳ ὀργῆς πλεῖστον ἐκ- 
φερόμενοι. ᾿Απαιδευσία 566 π|8 ἴο 1π- 
οἷα]θ. [Π6 ποίϊοηβ οἵ σοδγβθηθϑδ δηᾶ 
ΠΠΟΓᾺ] ἸΡΠΟΤΆΠΟΘ, “ἃ ἸΟῪ 8Π6 ΨΕ]ΡᾺΓ 
“ χηϊηα.᾽ Βραχύτης γνώμης 15,1 {Β|ηΚ, 
γγΠαῦ ννα 68}1 ““ ΠΆΓΓΌΥ 655. Οἵ τη]ηῇ, 
[Πο86 Πηηϊθα πα ρᾶιίϊα] πᾶ 5μοτί- 
Βιρῃῖθα νἱθννβ ΠΟ ἅ16 ᾿ΠΒΘΡΆΓΆΒ]8 
ἔγοπ. ΤΠΟΤᾺ] ἸρΏΟΤΑΠΟΘ. Απαὰ βπ0ἢ 
ΟΟΔΤΒ6. δηἃ ὈΓΟ ΓΒ παΐίπσοβ ἅγθ παΐι- 
ΤΆΠΥ ῬΓΟΠΘ [0 ΨΊΟΪΘΠΟΘ : ἴῸΓ γι ΠΟΓΘ τϑὰ- 
800 8 ἰονν, ῬΆΒΒΙΟ 18 ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΥ ᾿Γ6- 
ἀοιηϊηδηῦ. : 

11. μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαι) 146 
ΘΑ ]Ππαδατη (ὑ4}]. 1.. ΝΥ ΑΒ55. 

10. οὐκὰν ἡγεῖται) ϑεε ποία οη 11. 80, 6. 
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δύνασθαι, εὖ δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆξαι ἂν τούς τε ἀντεροῦντας 

᾽ Ν Ἁ 3 ΄ 

εἰ μὲν γὰρ ἀμαθίαν 

φόβῳ γὰρ ἀπο- 
-- Ἂ ΓΞ 

καὶ πλεῖστ᾽ ἂν ὀρθοῖτο ἀδυνά- 

ςς Ν Ἀ 5 ν ’; δὲ ἣς Ὃ, 5, Ν ͵ὔ 

3.“ καὶ τοὺς ἀκουσομένους. χαλεπώτατοι δε καὶ οἱ ἐπὶ χρήμασι 
΄ 5 , ,ὔ 

4“ προσκατηγοροῦντες ἐπίδειξίν τινα. 
“. Ν ͵7 » ,ὔ ΕΥ ,ὔ 53 Ἂ 

“ κατῃτιῶντο, ὁ μὴ πεισας ἀξυνετώτερος ἂν δόξας εἶναι ἢ 
ἐξ 5» , » ὔ : ͵) ᾿᾿ ͵ὔ] ᾿ 5 72 , ,ὔ 

ἀδικώτερος ἀπεχώρει" ἀδικίας δ᾽ ἐπιφερομένης “πείσας τεῦ 
ς-ς “ , Χ Χ Ὰ Ὁ ἢ Ἐν ΣΟΟΝ Ὅν ΤΩ 

ὕποπτος γίγνεται καὶ μὴ τυχὼν μετα ἀξυνεσίας καὶ ἀδικος. - 
΄ 7 3 ΄σ΄ ᾽ σ΄ σ΄ 

5“ ἣ τε πόλις οὐκ ὠφελεῖται ἐν τῷ τοιῷδε" 
φ- “ ,ὕ Ἶ 

6“ στερεῖται τῶν ξυμβούλων. 
ςς ,ὔ 327 Ἂς ᾿ ᾽ὔ ΄-“ ΨΝ Αι » »» 

τους λέγειν ἐχουσα τοὺς τοιούτους τῶν πολιτῶν᾽ ἐλάχιστα 

“ ({ 

({ 

ζε Ὁ 

τὴς διαβάλλων Κ.. διαλαβὼν Ε..ρ.ἢ. 
0.6... μὴ προκ πη ο τας Κ. 
τώτερος 5. πείσας δὲ Ο. 
νάτους ] Οτη. 6. 

2. χαλεπώτατοι δὲ καὶ οἱ ἐπὶ χρήμασι 
κι τι Δ.) ΤῊΪΒ 15 1 ἈΠ βίο [0 ΟἸδοπ᾿ 5 
ΘΠΆΓΡΕΒ, ὁ. 38, 2. κέρδει ἐπαιρόμενος τὸ 
εὐπρεπὲς τοῦ λόγου ἐκπονήσας, παράγειν 

πειράσεται. “Βα {πον 68] πῆϑϑὺ πατα- 
“]γ, ψηο, Ὀθβι 68. ὕΠ61Γ σΘΠΘΓΆ] οΟπι- 
“ἐ Ῥ]αϊηΐβ. οἵ [Π6 ᾿βθίθβϑηθββ οἵ ρΌ]1ς 
“ς βρβδκίηρ', ΡῸ Οἢ ἴο δδοῖι86 {Π6 ΒρθΆ Και 
““ οἵ τηδκιηρ ἃ βου οἵ [α]β8. αἸβρ]αυ οἵ 
“ὁ Θ]Ϊο]ΆΘΠΟΘ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο 6 ραϊὰ ἴογ ἰΐ :᾽ 
{παὉ 15, οὗ 561Π1πρ' Π18 [α]θηΐβ, πα βρθᾶκς 
ἴηρ ποῦ γγν δύ 6 {π|ηΚ8 θθΐ ννπαῦ ἢ6 18 
Ραϊὰ ἴο βρθϑαὶς ; ἃ τη618 σοΐ τῷ ὨάΓΔΏρΊιΟ. 
Προσκατηγοροῦντες ἐπίδειξιν (5.11. τῶν 
ῥητόρων) 18 8ἃῃ ἰ᾿ἰπβίαποθ οἵ [6 ΒΔΠῚΘ 
ΘΟΠΒΕΓΟΙΟΏ 8ἃ8 ἀδικία κατηγορεῖτο αὐ- 
τοῦ, 1. 95» 3. ΠΟΙ 8566 ἴΠ6 ποΐβ ; “[πὴ- 
“ Ῥαθηρ (ἴο {Π6 ΟΥ̓αΐΟΥΒ) 8 ᾿ΠΒΙ ΠΟΘΙΘ 
““ ἀΙΒρΙαν οἵ τῇῃρίουϊο." ᾿ἘΕπίδειξιν ἐπὶ 
χρήμασι, “Α αἸδρίαγ [ὉΓ τΠ6 βακθ οὗ 
““ ΠΠΟΠΘΥ͂ ΟΥΡΘΆΪη :᾽᾿ ἴῃ [Π6 νν}6}}] Κποννῇ 
τηθδηϊηρ᾽ οὗ ἐπὶ νν] ἢ ἃ ἀαίϊν οα86, “1π 
κε ΟΥΩΘΓ ἴο ; [ὉΓ {Π6 βαῖκα οἵ." ὅθε Μαῖί- 
Ὁ αν. αν. ὃ. 588. β. {6}, 634. 3. 5. 

ΠΑΝ ΣΕ ΤΈΞΕ ΡΩΝ ἢ ἀδικώτερας] ΕῸΓ 
εὐδ ἀΟ.}0]6 σοτηρατγαίίνο, 566. ἴΠ6 ποίρ 
Οἡ 1. 21, 1. ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον ἢ 
ἀληθέστερον. 

9. τοὺς τοιούτους τῶν πολίτων] ΤΠ6 
ΒίγΘ88 18. Οἡ ἴῃθϑθ νόογάβ, “ΤΠ Βρθαῖ- 
““Ἰηρ οὗἉ δμοὶ οἰξίζθη5 α8 ἐλι686 15 ἱπα βϑὰ 

Ἀ Δ . Ψ 

Ἶ γὰρ ἂν πεισθείησαν αμαρτανειν. 

ἀντίδειξιν (.Η.1,.0.}.6. οὖ σοττ. Ε᾿ 4. ἔ 
ὃ. μηδ υίοι σ. 

9. λέγειν] οἴη. ΟΟΚΟΝ. 6 

χρὴ δὲ τὸν μὲν ἀγαθὸν το 
, λ » “-“ Χ » “- ϑ»" "ἃ “- 

πολίτην μὴ ἐκφοβοῦντα τοὺς ἀντεροῦντας ἀλλ᾽ ἀπὸ. τοῦ 
7, Υ͂ Χ ᾿ ΄ 

ἴσου φαίνεσθαι ἄμεινον λέγοντα, τὴν δὲ σώφρονα πόλιν 

ἂν οἴη. 6. 3. προκατηγοροῦντες 
υνε- 

καὶ] ὡς καὶ ἃ. ἀδυ- 
11. φοβοῦντα 6. 

ἘΠ ΘΥ]]; 
““ ΟἸΘοΣι."ἢ 

11. ἀπὸ τοῦ ἴσου) ΤῊ ΘΟΠΒΙΓΙΙΟΙΙΟΙ, 
185, φαίνεσθαι ἃ ἄμεινον λέγοντα, μὴ ἐκφο- 
βοῦντα---αλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἴσου. ““ ἨΪ5 εἰο- 
“ αθηο8 ΒΠΟ0.]α {π]ππηρἢ, ποῦ Ὀγ ἀ6- 
“ς ΚΤ ΥΠ]Πρ᾽ ΟρΡΡοβιτομπ, Ὀὰΐ ὈΥ 118. οὐνῃ ἰη- 
“Φ ὉΤ]ΏΒ10 ΒΡ ΟΥγ, τηθθ ]ης; 15. Ορρο- 
“ ΠΘηΐδ Οἢ [ΑῚΡ ἰθ ΠΊ5." 

12. τὴν δὲ σώφρονα πόλιν κ. τ. λΔ.] 
ΤῊ ΟὈΞΟΌΓΥ οὗ {Π|8 βθῃΐθηοθ 566 ΠῚ8 
ἴο Π18 ἴο Δ1Β8. ἴτοτὴ [Π6 βᾷπ|6 ψνογϑ, 
ἀλλὰ μηδ᾽, Ὀδαιϊηρ ἃ αἰ δγομῦ τηθαηϊηρ, 
νΊ ΠΏ] ὕννο ΠΠΘ5 ; ΒΡ Ὑ]ηρ ἤγϑὺ ““ Ὀχὶ 
“ ηρῦ ΘἸὕΠοΥ,᾽ (αδον αἰιοΐ, πϊοἰι, (Δ0]16..,) 
ἀπ {πθη “Ῥυΐ ποῦ δνβθη,᾽" (βϑοηαθη 
ποι οἰπηιαὶ, (116 γ.) “6 βίαΐβ {Παὶ 
“ε δοῖβ ΒΟΡΟΥΥ Δηα ννΊβοῖν, Βμοι]α Ὀοιὴ 
“ αὐϑίαιη. ἰτοσὰ ΘΟΠίουτηρ Δα ΠΟ ΠΑ] 
““ ΠΟΠΟΙ ΟἹ ὨΪπΠῚ γνΏΟΒ6. σΟΙΙΠ5618. 506 
“ς χη ΒΕ] ἀΘΘ 8 Βα] συ : (θα ΠΟΙ ΠΟΥ 
“ 5Ποι]ἃ 5116 ἀδίγαοῦ ἔτοτα {πὸ ΠΟΠΟΙΣ 
“Ὧθ. Πὰ8. δἰτοδαν :) πα Ὠΐη ΨΨΠΟΒΘ 
““ ΘΟΊΠ86]8. 516 γο]θοῖβ, 58ὴ6 5Βῃοι]α ποῖ 
ΚΠ ΟΏΪΥ [ΟΓΡΘΑΓ (0 Ραηῖθῃ, ὈὰΐΓ 8}8 
“ βῃοι]α ποῖ θνθὴ [Ὦχον ΔΗΥ αἰβογθαὶώ 
“ἜΡΟΗ ΠΙΠῚ.᾿" ΤἼὴΘ ννοσγαβ ννῃ]οἢ 1 Πᾶνα 
Ῥαΐῦ ἴῃ ἃ ῬΑΓΘΗ 6818. Β66ΠῚ ἰηβοσίθα ὈΥ 
ἴπ6. γᾶν, ἴπ' Δ]]υιβῖοη. ἴο τὺ ν μδα 
7αδι Βα, πείσας ΠΕ ὕποπτος γίγνεται. 

(ὐΟΙΏΡΑΓΘ 4180 ννηδΐ 18 βα1α οἵ ΑΠΠΡΠΟΙ, 

ΔΩ 80 ἃ 1 ἄργθθ ψΊ ἢ 
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ςς “- “ 5 ΄ὔ Χ ΄ Χ » ᾿ 
τῷ τε πλεῖστα εὖ βουλεύοντι μὴ προστιθέναι τιμὴν, ἀλλα 
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“ μηδ᾽ ἐλασσοῦν τῆς ὑπαρχούσης, καὶ τὸν μὴ τυχόντα [ 
ςς ,ὔ Ε] σ“ “- ᾽ Ν ἈΝ κς 9 ΄ ῳ Ν 

ν : γνώμης οὐχ ὅπως ζημιοῦν ἀλλὰ μηδ᾽ ἀτιμάζειν. οὕτω γὰρϑ ἐὴὲ 
ες “ θ - “ Ἃ φἐ ἘΞ “ΙνΝ)} ζό ᾽ ἘᾺ θ γεν μόξα ΜΝ. 

ὃ τε κατορθῶν ἥκιστα ἀν(ἐπὶ-τῷ-ἐτι-μειζόνων-- ἀξιοῦσθαι). ς, εἶτ. 
ΠῚ 

5“ παρὰ γνώμην τι καὶ πρὸς χάριν λέγοι, ὅ τε μὴ ἐπιτυχὼν ὁ 
Ἐὸ 3 ᾿ ᾿ ΕἼ τες, -Ξ ερισίς ν᾿ ΑΝ Ἴ Ἄμο, ἍΝ ΕΝ "ἡ; ΄ Χ΄ 

πὸ “ ὐρέγοιτο τῷ αὐτῷ χαριζύμενός τι καὶ αὐτὸς προσάγεσθαι | 
“(τὺ πλΏθ αὐξεσρ πλῆθος. τἰρὶ 

“έ ΤΠῸ5 ἐπ ΠΠΘ ἢ πιοϑὺ 

ΧΙ1ΠΙ|. ὧν ἡμεῖς τἀναντία δρῶμεν, καὶ 

10 τδιιρὴῦ ἴο βιιβρθοῦ {πο ὶν 

ΘΟΔΡΆΙ8 οὗ αν βίης γΟὰ 
ΚΑ 
τα ἈΓΤΘ ΤῸ ΠΑΘΙΘΑ ᾿15601685 10 

ῬΨῃ Ἂ 

“ ἐνεκα. 
νοι, ὈΘοδιι586. νοὶ! ΔΤῸ 

1. προτιθέναι 5. προτίθεσθαι 6. προστίθεσθαι 1. 
5- λέγοι] οἴη. Ρ, τῷ] τὸ ΑΙΒΙΕΕΗ.Ν.». τὸν Κι. 

1ο. βεβαίας. ἴ,..0.".6. 

ΨΠΠ. 68, τ. ὑπόπτως τῷ πλήθει διὰ δόξαν 
δεινότητος διακείμενος. [16 τηδᾶη8 ἴο 
ΒῈΥῪ {παᾶΐ [Π6 ΑΙΠΘΠΙΔἢΒ ΚΈΓΘ ἂρί ἴθ στιιη 
Ἰηΐο ΘΧΓΘΠΙ6Β ; ρᾶγηρ οχασσογαῖθα Πο- 
ΠΟῸΓ ἴο 8ἃΠ 4016 ἃπα ᾿πῆπιθη [14] ΟΓΑΙΟΥ 
ἃ5 Ἰοπρ 8ἃ5. Π6 ὑγὰβ ΡΟρυαῦ : θα ΡΓΟΠΘ 
ἴο ὑπτη Πἰδ ΨΘΥΥ ΡΟΡΌ ΔΙ ἀπ Ἰπῆπ- 
6ΠῸ6 ἰπίο ἃ οὐπηθ νυ] 61 {Π|6 11 Β.ΙΒΡΙΟΙΟΠΒ 
ΟΥ̓ ΘΑ ]οῖιθΥ ὑγοῦΘ Οπμο6 δχοϊίθα ἃραϊηβῖ 
τη. (ἤβοῃίηθβ, ἴῃ Π15. ΒΡρ6θοῦ οἢ [Π6 
ΟΥΟΊΨΏ, {165 ἴ0 οσῖνβ [Π18 {ΤΠ ἴο {ΠΗ6]0 
ἔδθηρσβ ἰονναγὰβ Ποιηοβίμθηθβ, ἃπα 
ΕΠ165 [0 Δ]ΆΓΠῚ {Π6]Γ ρυ]6 Ὀγ αν ]]Πησ 
Οἢ {Π6 Βονθυθῖση ἸΠΠἤΠμπθηο8 ἡ Β]Οἢ {ΠΕ Ὺ 
Βα βυῆογθα {Π6ῚΓ [ἀνουγιίθ ογαΐου [0 
ΘΧΘΙΟΙΒΒ ΟΥ̓ΘΙ {ΠΕῚΓ Ἱπαρτηθηίβ ; Ὀὰΐ ΠΪ8 
ΤΊ] 5. ἈΒΟΘΠΟΘΏΟΥ ννὰ8. 00 στοαΐ, δηα 
1Π6 Οἴου θχίγοιηθ ψν Ὡ] ἢ Π)ἸοαοίἴτιΒ τηθ6η- ΝΣ μ ει ἃ ; 
ΤἸΟΏΒ, τῷ πλεῖστα εὖ βουλεύοντι προστι- 
θέναι τιμὴν, ννὰβ ΘΧΘΙΠΡΠΙῆδα 1 {Π6 το- 
ΒᾺΠ0 οἵ {παΐ στοαῦ σᾶϊι86, ἃ8. Μ}06Ὲ}} δἃ8. ἴῃ 
1ῃ86 ἀὐνασαὰ οἵ {ῃ6 σον ψὨϊΟἢ σᾶνα 
ΟΟΟΔΒΙΟΙ ἴο ᾿ξ. Τὸν μὴ τυχόντα γνώμης 
ΒΘΘΠῚΒ ἴο0 5ΒΙρ! ΠΥ ψνπαΐ ἢ Παα Ὀοίογα 
ΘΧΡΙΘΒΒΘα ΒΙΠΊΡΙΥ ὈΚ μὴ τυχὼν, ἃ8 0ρ- 
ΡῬοβεά ἰο πείσας, “ πὴ ψνΠ0 τν]π5 ποῖ 
“ γΟῸΓ βΒυ γαρο.᾽ ΟὈοιηρατα [1]. 35, 6. 
τῆς ἑκάστου---δόξης τυχεῖν. Ηδ 15 Βρεαῖ- 
ἴηρ, ΕΤΠ1ηΚ, ἴῃ [15 ρΙᾶςο, ποΐ οἵ νν μαΐ ἢθ 
ΔἰΓΟΥυνασβ Ποίϊοθϑ, Π6 ἔπση οὗ ρα}]1ς 
ξδϑ]ηρ ἀραϊηβί ἃ βορυΪΑ ΟΥαΐου Ὀθοδιιβ8 
οἵ 116 [ἀἰ]πτ οἵ {Π6 τηθᾶβισοβ ἡ Π]Οἢ 
Πα Ὀδθη δαορίβα οἡ ἢἰβ γβοοιηπηθηάα- 

ΤΗΌΟΥΘΙΡΕΒ, ΝΟΙ,, 1. 

ἐξ Ψ,, "7, Ν «ε ΄ πον Ν 

προσέτι ἣν τις καὶ ὑποπτεύηται ἱκέρδους μὲν 
΄ Υσ ΄, ΄, 

βέλτιστα δὲ ὅμως λέγειν, φθονη- 
τ ΡΤ) 7ὔ γὸ ΩΣ ΝΕ 

“σαντες τῆς οὐ βεβαίου δοκήσεως τῶν κερδῶν 

4. ἥκιστα ἂν οτη. Ο. 
9. δὲ ὅμως] οπι. ἢ. 

Π0η; Ὀυΐ ταΐῃϑῦ οὗ {π6 ὨΔΌΙΠια] ππ- 
{ΓΘ ΠΥ [66] ]ηρ’, {Π6 βιβριοίοη οἵ ποϑβι- 
Ἰπν το 1Ππ6 σοηβθθποη, ἀηα {π6 114 0}}1γ 
ἴο0 ῬΓΟΒΘΟΙΠΟηΒ. ὈΥῪ {Ππ6 συκοφάνται, ἴο 
ὙΠ] Οἢ τροριίαγ' ΟΥ̓ΔΙΟΥΒ γῈΓῈ ΘΧΡΟΒβθα ; 
πα νον ἐθιηρίθα {Π6π ἴο νἱβ βοιηθ- 
Ὁπη65 ν] ἢ [Π6 παΐαγα] [νοι ῖθ5. οὗ {Π6 
ῬΘΟΡ]Θ 1Π ΡῬ͵ΓΟΡΟΒΙηρ ΠηΘΆΒΙΓΕΒ ΠΊΟΓΘ 
ἈΘΊΘΘΑΡ]6 10 (Π6 ΡΟρΡαΪΔΓ [αβίθ {πᾶ 
ΤΟΥ δαἀναπίαρθοιιβ [0 (Π6 ΠΟΙ. 
Τῷ αὐτῷ, “ἴῃ. [Π6 8816 γγΑΥ,᾽ 1.6. τῷ 
παρὰ γνώμην τι καὶ πρὸς χάριν λέγειν. 
Ηκιστα τηιϊιϑύ 6 τϑρϑαΐθα Ὀβίοσγε ὀρέ- 
γοιτο. 

8. οὐχ ὅπως ζημιοῦν] Οὐχ ὅπως 56- 
ῬΊΒΒΙμηΘ. ΟἸΟΙΓΥ ῬΥῸ ποῖ πιοαο ποη, 56- 
ααθηίθ ΠΘρ ΙΟΠΘ ἴῃ ΡῬΟΒίθυΊΟσΘ ΠΊΘΙΠ ΤΟ 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΪΒ. [ποΐϊδη. ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ προσ- 
ηγ. πταίσμ. Ρ. 407. καὶ οὐχ ὅπως θεοῖς, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀνθρώποις δεξιοῖς πρέπον. δια 
ΠΟῺ ΠΉΪΠ118 51Πη8 68. ᾿Γ Ππογ 1665, [. 35; 4. 
τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως κωλυταὶ ἐχθρῶν 
ὄντων --- γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ ----δύναμιν 
προσλαβεῖν περιόψεσθε. ἱπκιοῖαη. ΑὈ- 
ἀἸοαῦ. Ρ. 721. ἀλλ᾽ οὗτος---οὐχ ὅπως--- 
μείζονα τὰ δίκαιά μοι τῆς εὐνοίας εἰσφέρει 
--ἀλλὰ---προσέτι καὶ μισεῖ φιλοῦντα. 
Τίδαπο ἴῃ ἢ15 ραγίϊοιϊα πορδη8 ΠΟῚ ροί- 
δῦ ΘΌΡΡΙΘΙΙ οχ βϑημπθηΐθ ΤΠΘΙΠΌΤΟ, 
απο (6 πος ἰοοὸ ᾿"ππον 1415 αἸοὶς 
Ῥογίαβ ἴῃ Καγ. [μθοῦ. δάθη ἴῃ ἸΙηρτιᾶ 
Τδυῖηα οϑῦ σαί! ραγ]οα]τ τη ποη πιοάο. 
θυκβα. 

ῃαἃ 



ἜΝ τὰν ἜΣ κι] 

ἔόοννεαλὰα 

402 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. Ο. 457. ΟἸγτιρ. 88, 5. 
Χ Ν 5» ΄ὔ “-“ Ἁ » πιοινος, ΤΉΟΥ τὲ Ἢ ΤΡ φανερᾶν ὠφελίαν τῆς πόλεως ἀφαιρου- 

θ6 ΘΑΓΘΙᾺ] ΠΟ {ΠῸν ΄, Ν » ΑΒ τὖν ΌΝ »7 
μ᾽ τ᾽ ὑαῤλρσν (μεθα. καθέστηκε δὲ τἀγαθὰ ἀπὸ τοῦ εὐθέος ἁαᾶγοβθ νοὶ, ΨΏΘη 

ὑπο τογᾶβ ἅτ τὸ- (( 

Βαταρα Ὀϑίογθ δα νυἱτῃ 

ΒΡ οἴη, ἃπηα βῃοια 

{Π6γ δάνϊοθ 6 ἴ[0]- 

Ἰονγβᾶ, πα {Π6ὴ Ῥτου8 

τπηΐουτπαΐθ, γοὰ Ρμὰπ- ὀ(ς 

15} {Πρτὴ ἴογ ἃ ἴδε] ἴπ 

3. νΒΐο νοι ὙΟΌΓΒΟΙν 85 

ταλα. ΟΣ ΕΓ ΡΑγίαΚ6Γ5. χ 
τας 

μενον πιστὸν γενέσθαι. 
νον 

΄ Ν , 53 ΄- 

λεγόμενα μηδὲν ἀνυπόπτόοτερα εἶναι τῶν 
ςς ω [χὰ ὃ “-“ «ε ΄ ΄ Ν ΄ 

κάκων, ὦστε οἐειν ομοιὼῶς Τὸν ΤΕ Τὰ δεινοτατα 

“ ΗΝ οὴ ἌΡ ΄᾽ ΄ὔ 

πλῆθος καὶ τὸν τὰ ἀμείνω λέγοντα ψευσά- 
΄ ,- Ν 

μονὴν τε πολιν διὰ 

περινοίας εὖ ποιῆσαι ἐκ. τοῦ προφανοῦς 

“ς μὴ ἐξαπατήσαντα ἀδύνατον: ὃ γὰρ διδοὺς φανερῶς τι 
» Ν » ," “-“ ο ἊΝ 

4“ ἀγαθὸν ἀνθυποπτεύεται ἀφανῶς πῃ πλέον ἕξειν. χρὴ δὲ 

2. εὐθέως Ἐ..1,.Ο. 
λευόμενον Α.Β.Β..Ε. ΗΚ 5.1.1. 
ποι Καὶ... πῆ Ὁ. 

. μόνην τε πόλιν κ. τ. λ.] ““Απᾶ 
““ {15 15 [8 ΟὨΪΥῪ εβἴαΐθ υνῇϊο, ον]ηρ ἴο 
“1Π658 οχίγανασαηΐ δπα [αγ-ξείο θα πο- 
“ὮΟΠ8, ᾿ 15. ἸΤΏΡΟΒΒΙ0]6 ἴο βεσῦνα ἴῇ ἃ 
““ Ῥ]αη ἃπα ΟΡΘἢ ΤΠΔΠΠΕΙ.᾽" Μόνην τε 
πόλιν, 5011. ταύτην ΟΥ ὑμᾶς. Περινοίας 
ἀδποῖοβ [Π6 ὄὌχοθβϑβ οὗ δὴ δοείϊνα τηϊπα : 
ὙΡΒΙΕἢ ποῦ ΟἿ]Ὺ 5668 81] [Πα 158. ΤΘΔ]]Ὺ ἴο 
θὲ βθθὴ 1ῃ ἃ βιῦ)]θοῖ, Ὀπὲ ἔλποῖ85. βοιηθ- 
τΠϊηρ᾽ πῇογθ. [{ 15 {Π6 ἔδα]ξ ᾿πΐο ννΒ]Οἢ 
ΤΊ ΔΓ δρΐ ἴο [4]] ἴῃ σοτητη  ηΠ] Πρ ΠΡΟῸΠ 
ὙΡΌΓΚΒ γγῃ]οἢ ποὺ ΒΙΡΉ]Υ δαάτηϊγα ; θ6- 
οασδβθ ἔτοπ 8 αἰζθπίινα βίπαν οἵ {πϑτὰ 
{πον ἀἴβοονοῦ Ὀθαιίθβ ν]ο ἢ σοπογαὶ 
ΤΘΔΠΘΓΒ 40 ηοΐ Ποίϊο6, {Π6Ὺ ἀγα ἰοιηρίθα 
ἴο {Π|πΠκ {πμαΐ 5111 ἀβερθὺ βίπαν ψ}}} 
Ῥτγηρ ἴο Ἰισῃΐ 50}}1} ρσγϑαΐθι. (γα ΓΕΒ : 
Δη4 αἰιθιΐθ το νον ψογὰ οἵ {Π6}Γ 
ΔΌΓΠΟΓ Β0Π|6 αθθρ0Ρ ΠηθΔηΪηρ, ΟΥ 50ΠῚ8 
ῬΑΓΠΟαΪαΓ Ὀδαπῖγ. “ΓΒ. {Π6 περίνοιαι 
οἵ τη6 Αἰ ΠΘμἰδπΠ8 σοπβιβίθα ἴῃ δἢ ΟΥ̓ Υ- 
ΒΕΒΡΙΟΙΟΌΒΗ655 Οὗ {Π6 τηοῦϊνοβ οὗ ρα] 1ς 
6 η, ἴῃ ἃ αἸΒθ6]1οῇ οἱ Ὠαπιαη νἹγίμθ, 
Πού 1688 ΠΓΘΑΒΟΠΔὮ]6 [ΠΔη {Π6 ΟΠ] ἸΒ ἢ 
ΟΥΘ Π]1ῦν ἡν ΒΟ ἢ (ακο8 Ἔν ΘΥῪ τηδη αὖ ἢΪ5 
νοῦ, δηα {Π]ΠηΚ8 {πΠαΐ 411 γνῆο βρθὰκ 
[αὶ .]νῪ τηθδῃ ἔαΙΤ]υ. 

9. ὁ γὰρ διδοὺς φανερῶς κ. τ. λ.} 
(ὐτηράγα Αὐ᾽βίοε!θ, Ἀμοίοσις, {Π1. τύ, 9. 
ἀπιστοῦσι γὰρ ἄλλο τι πράττειν ἑκόντα, 
πλὴν τὸ συμφέρον. 

ΙΟ. χρὴ δὲ πρὸς τὰ μέγιστα κ.τ.λ.] 15 
ποῦ {Π6 5Βίγ6858 οὗ {Π185 ραββᾶρ σοηίαιηθα 
ἴῃ {Π6 ννογβ περαιτέρω προνοοῦντας, 

8. μηδένα ὑποπτότερον Ῥ. 
ἡ. τὴν πόλιν ἃ. 

4. τὰ] οἴη. 6. 5. βου- 
1ο. ἀνθυποπτεύονται Β.».ἢ. 

ΔΠΑ 15 10 ποῦ Ἰηξθηθα ἴο ἱπίτοάιιοα {Π6 
ΒΡΘΑΚΟΥ 5. νϑὺν οἵ {πΠ6 αφιθϑοη Βθίοσθ 
{Ποπη, ΠΆΠΊΘ]ν, {Παΐ 1Ὁ 15. ὁη6 οἵ δχρϑαὶ- 
ΒΠΟΥ͂, 8πα Ἰηνοϊνε8 τηοβύ πηρογίδηξ 1η- 
(ογθεῖβ ; δης {πογοίογο 1 βῃοια ποῖ "6 
ἀδοιαθα ἀροη ἴῃ Παᾶβίθ πα ΔΠΡΘΓ, 8ἃ8 
ΟἸεοπ Πα στϑοοτημηθπαθα ; θιι Αἰοσ ἃ 
αδ]Πθεγαΐῖθ οδ]οα]αίίοπ. οὗ {π6 ῬγΟθ8 018 
Γυΐαγθ σθβ]ῖ5 οὗ [Πη6 ἄβθοῦθθ νυ] ἢ ΠΥ 
μδὰ μαβββαᾶ  ΕῸΥ ἢ ἃ τηθάβισθ ὑνῈΓ8 
δαἀορίοα Ὀ]Πα]ν ἃπα 1Ἰῃ Παβέβ, {Π6 οταὰ- 
ΤΟΥΒ ΨΜΏΟ Δαν 56 1Ὁ ΕΓ β 18 [0 βου, 
1 105. ΘΟΠΒΘ]ΠΒΠΟΘΒ ΨΡΕΓΘ ἀἰθυναγα5 
ἴουαπα το Ὀ8 ᾿π]υτοαβ. ΓΠογοίογθ 1ΐ 
ΘΟΠΟΘΓΠΘα ῃθπὶ σγθδῖν ἴο υνοὶρ τνῈ}] 
1η6 σουη561 νΒ] ἢ {πον σάνθ, ἀπα ποῖ 
ἴο δαορί {Ππαᾶΐ ΒυϊηΠΊΑΓΥ ΡτΌς6885 οὗ Ἰπ6ρ- 
τηθηῦ ΠΟ ἢ ΟἼδοη τϑοοιητηθηᾶδα, ἀδπᾶ 
ὙγΠΙΟἢ {Π6 ΡΘΟρΡ]Θ αὖ ἰασρθ, ποῖ θεϑίηρ 
ἸΠα ΙΝ] τ1}}7 τοβρΟπΒ1 016. ἴθ [Π6 νοΐθβ 
ΤΕΥ φσᾷνβ, σγεῦθ β ΠΟΙ ΠΥ ἱπο]ηθα 
ἴο Ῥῥγδοῖϊβθ. Ἔν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦντι, 
“Ὑ Β116. 50 ἢ ΠΟΙΟῺΒ ΡΓΘν 81] ΟἿ ΥΟᾺΓ 
““ μαγδτ Ἶ5, “8. 10ῃ ἃ βιβριοίοη οἵ 
“ἢ ΘἿΓ πηοΐϊνοβ, [Πα να πηπιδὲ θχρθοῖ {ῃ6 
“ἐ χηοβῦ πη αν οι γα Ὁ]6 σοηβίγποίίοη το θ6 
“ ρα ΡΟῊ 8}} {πα΄ ννὲ βὰν ; δηᾶ [Πεγὸ- 
“ἴοτθ νγ 8ῃοι! 4 Ὀ6. ἀοαῦ]ν οαπίϊοιιβ 
“εν Παῦ νν6 (0 βαγ." Ὑμῶν τῶν δι᾿ ὀλί- 
γου σκοπούντων ἸηθΆη8, ἃ8 ΘΧρΙΔΙ Πα 
θονο, ““γοι ψγ»η0 νοΐθ ἸΠΡΟῚ ΥΘΓΥ 80Π|- 
κε ΤΏΔΤΥ ΘΟΠΒΙἀθγαίοη οἵ ἃ ΘΘΒΌΊΟῊ :᾿ἢ 
ΠΟ τὸ ἱπα]ν! ἀπ }}ν ἸΠο]]η6α τῶν λεγο- 
μένων κακοὺς κριτὰς, ὡς μὴ προσηκόντων, 

΄ ΄σ ,.: »» Ἂ, 

βουλόμενον πεῖσαι ἀπάτῃ προσάγεσθαι τὸ 



ἘΧΤΓΕΡΑΦῊΣ Τ: 

ΑΤΉΗΕΝ5. Α.0. 437. 

ΠῚ .χὉ. 408 
ΟἸνΡ. 88. 3. 

“ πρὺς τὰ μέγιστα καὶ ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦητι ἡ ημᾶς περαιτέρω 

« Ἷ 

« ἄλλως τε καὶ ὑπεύθυνο 
κξ.13 Υ Χ «ε ’ὔ » , 

ἀνεύθυνον ΤῊΨν υμετέρᾶὰν ακροασιν. 

«ες 5 ,, 

Ο εἐπισπομενος 
» “Σ 

εκρινετε" 

προνοοῦντας λέγειν ὑμῶν τῶν δι ὀλίγου σκοπούντων, 

ὴν παραίνεσιν ἔχοντας ᾿ πρὸς 
᾽ Χ σ ΄ Ν 

εἰ γὰρ Ο Τε πεισὰᾶς Και 

« ,ὔ » ’ὔ ’ὔ “Δ 

ὁμοίως ἐβλάπτοντο, σωφρονέστερον ἂν 
΄σ Ἁ Ἃ » ἣν σ ΄ Μ ΄-᾿ 

νῦν δὲ [πρὸς ὀργὴν ἣν τινα τὐχητε)έστιν ὅτε 
Χ “-“ 7 “ ΄ “ Ν 

“ς σφαλέντες τὴν τοῦ πείσαντος μίαν γνωμὴν ζημιοῦτε, καὶ 

τις ΟἿ ὁτη: Ὁ: 
ψυϊροὸ ἐπισπώμενος. 
τινα Β. ἣν ΚΟΝ, 

εἶναι. Τ. 120, 3. (ὐΟΤρΑΓΘ 8150 Πεπιοβ- 
{π6π. ΟἸνπίμιδςο. 1. ΠΘᾺΓ 1η6 6πά. δεῖ 
βοηθεῖν τοὺς λέγοντας, ἵ ἵν᾽ αἱ τῶν πεπολι- 
τευμένων αὐ τοῖς εὐθύναι ῥάδιαι. γένωνται" 

ὡς ὁποῖ ἄττ᾽ ἂν ὑμᾶς περιστῇ τὰ πρά- 

γματα, τοιοῦτοι κριταὶ καὶ τῶν πεπραγμέ- 
νων αὐτοῖς ἔσεσθε. 

1. καὶ ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦντι) ϑ“Π0]1- 
αϑίθβ οἵ ΒΙΘρ Πάπα. ΤΏ6 1115 νἹἀθηΐαγ ρ61- 
ΘΘρῖββθ ᾿βθηϊθηϊτδιη ΠΟΓαΤη ΨΘΓΒΘΟΤΊΙΠΏ, 
πᾶτη 811 εὐ Ῥοτίιιβ. Εβδί ΘηΪΤη 1[ἃ 
ἀϊοΐαπῃ, αὖ 1. 142, 6. καὶ ἐν τῷ μὴ μελε- 
τῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται. Ἐδὸ' 1Π]. 1ο, 
Ι. ἐν τῷ διαλλάσσοντι τῆς γνώμης.--- 
θύυκΕΕ. 
"6. πρὸς ὀργὴν ἣν τινα τύχητε κ. τ. λ.} 

ΤῊ αἰ βΠου]γ οὗ {Π18 ραββᾶσθ 15 τνῈ]]} 
Κπονη. Ηδθγτηδηη, γγ»ΠΟ 15 ΓΟ] ον ὈῪ 
Ἡδδοκ απα ῬΟρρο, ραΐβ ἃ οοτητηᾶ δἵ 
τύχητε, πα ἸοΙη8 πρὸς ὀργὴν ἣν τινα 
τύχητε (ζημιοῦντες), ζημιοῦτε, ““Ἀοοογα- 
“Ἴῃρ' [0 {Π6 ῬββΊΟοη {Πᾶΐ ΤηΔΥ ΟΠΆΠΟΘ 
“10 ρυΐαθ γοῦ, γοὰ ΡΙΠΙ5ἢ,᾽ ὅτ. ΟΥ̓ 
ΠἸΓοΓΑ]γ, “γοι ῬαΠΙβἢ δοσογαϊηρ ἴο 
““ γνῃδίθυθ Ῥαββίοη ὙΟἿ1 ΤΗῊΔΥ͂ ΟἤΔΠ6Θ 
““ (ἴ1ἴο Ρα]5})}." ΒΈΚΚΕΥ ἂἀπα (ὉΟ]]6ῈΓ 
ῬΙασθ ΠΟ σοϊηπηᾶ δ[ου τύχητε, ἀῃα ἸΟΪῊ 
σφαλέντες ἔστιν ὅτε πρὸς ὀργὴν ἣν τινα 
τύχητε (σφαλέντες), ““ τηροηρ ἔτοπῃ 
““ πη6 ἴο {{π|6 νν] ἢ ΒΟΙ]6 αἰβαβίθυ, δο- 
““ ροΥΠΙηρ ἴο [Π6 νΔΤΙΟΙΙΒ ΡΑΒΒΙΟΤΒ νυν ΠΟ ἢ 
“την ἢᾶνθ Ἰγθα γοῖ ἴο0 ἸΠΟῸΓ α1585- 
“ (6γ8.᾿ Μτ. ΒΙοοπιῆθὶα Ἰοὶπβ πρὸς 
ὀργὴν---ζημιοῦτε, ἀπ αἵ ἥν τινα ἢ6 πη- 
ἀογβία 8 παραίνεσιν ἴτοτη {Π6 ΡΓΘΟΘαΙηρ 
ΒΘηΐθηςΕ, “ ΑΥ Βαΐθνϑυ σοι η86] 1{ τηᾶὺ Ὀ6 
“ἢ ΨΈΙΟΉ γοὰ ΠΊΑΥ͂ ὨΆΡΡΘΩ ἴο Πᾶνβ 
“θθθη αἰβαρροϊηΐθα, γοὰ ΡαΠΙΒἢ Ιῃ 
κἐ γΟῸΓ ΔΗΡΟΓ," ὅσο. Τὸ {π6 βγβί τηοὰβ 

ἐπισπόμενος .Β.Ε..Η ΚΟΝ ἔρ. Ῥορρο. 6061]. ΒΕΚΙκ. Ἐ. εὐ 
6. ἐκρίνατε Η .σ. ἐκρίνετο ἔ. 

ἦν τινος [}1556ῃ. [154815. ΡΒ] ΟΙορ.. Ρ. 19. 
ὀργὴν---οὐ] οτῃ. Ρ. ἦν 

ἥντινα ΒΕΚΚ. 

οἵ ἰακίησ [πΠ6 ρᾷββασθ {Π6γ6 15 {Π1|5. ὁὉ- 
Ἰδοίοη, ἴῃδὲ {ποθ ΒΘΘΠΊΒ. ΠῸ γΘᾶϑΟη ἴοτ 
αΔ]Π νη [Π6 ψνοτὰ ὀργὴν ὈῪ ἥν τινα 
τύχητε, ἃ5 10 15 [Π6 Ξρϑαϊζθυ Β ΟὔὈ]θοΐ ποῖ 
ἴο Τοργθεθηῦ {Π6 ΡιΠΙΒτηθηΐ νἈΓΥΙ Πρ 
ΔΟΟΟΓαΙηρ [0 ἴΠ6 ΘΌΡ ΟΥ ἔονν οἵ {Π6 
ῬΘΟρΡΙΘ᾽Β γεβθηίπηθηΐ, θαΐ ἴο ἀθβουῖθα 
1ῃΠ6 τοβθηϊπηθεηΐ δηα {ῃθ οοηβθημθηΐ 
ῬΕᾺΠΙΞΗΙηθηΣ ἃ5. Οογίαϊη 8ἃΠῸΠῚ ΒΘΨΘΓΘ, 
Μκ. ΒΙοοιη 6] 85 γᾶν τηᾶ 68 νεσΥ σοοά 
56η86, Ὀπῦ, [πΠ6 ἣν τινα Β66ΠῚ5 50 πϑίι- 
ΤΆΠν ἴο ὈΘ]οηρ ἴο ὀργὴν, [πα΄ 10 15 ΝΕΥΥῪ 
ΒΑΤΒῊ ἴο ΤΟΙΟΙ ἴδ οἰΓΠῸῚ ἴο παραίνεσιν, ἃ 
γΟΓΩ τορθαίθα ἔγομη ἃ [ΟΥΤΠΘῚ Βθηΐθηο ; 
ΟΥ, ἃ8 ὉΠ66 ΟΟΟΠΓΓΘα (0 π|6, [0 γνώμην, 
ἃ ἴον ΨΟΤ 5. αἰξεγιναγάβ, ἥν τινα γνώμην 
τύχητε σφαλέντες, “ΝΥ Παΐονϑτ Ορ᾽ θη 
ΚΟΥ ΘΟΌΠΒ6Ὶ 1 ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴῃ ΨΨῬἘ]Ο. γοὰ 
“την ᾶν ὁπαπορα το Ὀ6 αἰβαρροιπῦ- 
“ ρ4.᾽ Οἷ [Π8 ψΠἘο]6 {πθπ 1 ργϑίογ [Π6 
Ἰπίοσρσυθίαϊοη οὗ ΒεκΚο ἂπὰ (Ο]]Ὲσ, 
Δ Πα ΘΟΠΒΙΔΘΥ {Π6 οἰδιβθ, νῦν δὲ πρὸς 
ὀργὴν---σφαλέντες, ἰο Ὀ6. ορροβεὰ ἴο 
σωφρονέστερον ἂν ἐκρίνετε ᾿πη τ] 16 ]Υ 
ΡΓθοβαϊηρ; ῖἴ. Πρὸς ὀργὴν---σφαλέντες 
15. ἃ οοπαθηβεοά ΘΧΡΓΕΒΕΙΟῚ ἴοΥ πρὸς ὁρ- 
γὴν ἐπιχειρήσαντες καὶ σφαλέντες, 16 
ῬΓΘΡΟΒΙΠΟΙ πρὸς ΘΧΡΓΟΒΒΙηρ {Π6 ΟὈ]θοΐ 
τ ΠΙΟἢ τνὸ [ο]]ονν, Ππαῦ ν᾿ μι ἢ ἢιῖ5 θϑίουα 
ΟἿΓ ΘΥ65, ΔΠη4] [επιρίβ τι8 Οηνναγα νγ}}]6 
νῈ ρᾷΖζα Οη ᾿ἴζ. ὋὉ ἔρως ὁ ἡγούμενος 
ἐξάγει ἐς τοὺς κινδύνους, καὶ πλεῖστα 
βλάπτει 185. Δ δχαςσΐ ἀενβὶορθιηθηΐ οἵ 
1ῃ6 1Ἰ΄άθα οοηίαϊποα ἴῃ πρὸς ὀργὴν σφα- 
λέντες. “Βαϊ πονν, ν᾽ ΠΘΠ. ΒΟΠῚΘ ΡΆΒΒΙΟΙ 
ΚΟΥ ΟΥΠΟΙ ἰοιηρίβ γοῖ [τοι {1π|6 ἴ0 

““ ἤτηθ [0 Ρ]δπβ ννΒΙΘἢ οπα ἴῃ ἀἰβαβίεγ, 
“ἐ γοῦ ΡΒΠΙ8ῃ,᾽ ἄς. 

μα 2 



ΡΥ 

404 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΑΤΗΕΝΒ. Α.6. 4927. ΟἸνγπιρ. 88.9. Ἵ 
» Ἁ ἰ- ,ὔ » “ - 

“οὐ τὰς ὑμετέρας αὐτῶν, εἰ πολλαὶ οὖσαι ξυνεξήμαρτον. 
5 Ἂν ᾿Ὶ ΄ ΄ ΧΙΙΥ. ἐγὼ δὲ παρῆλθον οὔτε ἀντερῶν περὶ Μυτιληναίων 

{ς δ ’ὔ » Ν ΄-Ὁ 3 ὴ δ “- « 2.“ οὔτε κατηγορήσων. οὗ γὰρ περὶ τῆς ἐκεΐνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ 

2 ̓ π|Π Ὶ ἔθ ΒΡῈ ΔΠν τη 5 ὁ( 

4 τμοβὲ ῸΓ νοι" ἰηξογθβὺ 

(ς ς 
5 παρόντος. 

(ς 

Βιξ 1 σοπθ ποί 

Δηΐδροηἶβῦ ΟΥ ΔΟΟΊΒΟΙ, 

1 5ρθδὰκ ποῖ [Ὁ {π8 

νυ ΠΟπθδη5, Ῥεΐ [ῸΓ ς 

ψοι : δη4 {Π|6 αιιθϑίϊοη 

ἶβ, πού ψνῃαὺ ὑπὸν 46-ὀ ςς 

Βοῖνο, θυΐὺ γνηδῦ Ὁ 18 

ἰο ἀο ἰο {Π6πΠ|. 

ὸΝ ᾽ Ν ϑ 

μὴ ἀγαθὸν φαίνοιτο. 

᾿ οὗ " ΄- » με Ν “ « 

αγων, εἰ σωφρονοῦμεν, αλλὰ περὶ τῆς ἡμε- 

Ὶ ΄σ 5» ΝΥ 3 Ν ΄- τ ΕῚ 

ἀδικοῦντας αὐτοὺς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀπο- 
΄σ ’ ᾿ Χ 7 », 

κτεῖναι κελεύσω, εἰ μὴ ξυμφέρον: Τὴν τε 
ἈΝ 19) 7, ΄ὕ 5 ᾽ - ΄, 

και εχόντες Τί ξυγγνώμης εἶεν, ει ΤΉ πόλει 

νομίζω δὲ περὶ τοῦ 

“ μέλλοντος ἡμᾶς μᾶλλον βουλεύεσθαι ἢ. τοῦ 
Ξ ἃ ΄ Ζ , 

καὶ τοῦτο ὃ μάλιστα Κλέων ἰσχυρίζεται, ἐς τὸ 
Ν Ζ' Ἱἷ Ν Ν ζυ 

“ς λοιπὸν ξυμφέρον ἔσεσθαι πρὸς τὸ ἧσσον ἀφίστασθαι 
ν 

“ θάνατον ζημίαν προθεῖσι, 
Με Ὥ κ»- 

Ι. νῦν ἐξήμαρτον Ἐὶ. 
φαίνω ς.ἵ. η. εἰ] ἣν σ. 

12. ἧττον αἃ.1. 

ἡ. ἤν τε] Τποπι. Μασ. ἴῃ εἰ, ἣν ἀεὶ 
μετὰ ὑποτακτικοῦ παρὰ τοῖς ἀκριβεστά- 
τοις. εἰ γὰρ εὕρηται ἅπαξ παρὰ Θουκυδ. 
ἤν τε--εἶεν: ΕΓ ἀεῖπαθ, ροβύ ρτο]αΐα 
ἄπο Ἰοοᾶ [λιοῖδηϊ, ἴῃ ααϊθιτι8 ἢν 1016 61 
οατῃ ΟΡίαίνο ροπιίαγ, ἀλλ᾽ οὐ δεῖ ζη- 
λοῦν τὸ ἅπαξ ῥηθέν. Μιαδίαν ποίαγθ 
Τλιοϊδηττη, απ {Ππ4 ἅπαξ ῥηθὲν, τἰ 
αἸοῖς, ΤΠ ογ α1 415. ̓ πηϊδαίιι8 Γπουῖΐ. 6 
οΥθο [μιοιδη πη ὈΘΙΙΓΠΙΟΥΘΠῚ ΒΘΙΤΠΟῊΪΒ 
ὕθθοὶ ἔαῖ588, αυδπὶ ΤΠ Πποπιδῖη. 0 ΚΕΉ. 

ἦν τε καὶ ἔχοντες--εἶεν, κι τ. λ.] Το 
αἸΠΠοα] 65. ργθβθηῦ {Ππριηβοῖνθθ Οἢ [ἢ 6 
ἢγϑι σθδαϊηρ οἵ [Π18 ραββᾶρθ, {Π6 ὉΠ1]18- 
8105. οἵ {Π6 Δρο(ο818, ἃπα {Π6 τι88 οἵ ἢν 
νΊ ἢ (Π6 ορίατνα τηοο. "16 [ΟΥ̓ ΠΊΘΥ, 
ΠοννΘ ΘΓ, Β6ΘΙη8 ἴο0 06 ΘΑΒ1Υ ΓΘ ον 8}]6 ; 
ἴον [Π15 15 9ὁη8. οἵ {Π6 σαβθ5 Δ] θα τὸ 
ἴῃ [Π6 ποίθ οἢ ὁ. 31, 1. ϑνῇ 68 ὕγνο Ορρο- 
Β᾽[6. ΤηΘΙ] 6 18. Οὗ δὴ δἰϊθγηδαίνα Ὀθιηρ 
βθίνθη, ἃπηα {π86 σομβθαθθηςα οἵ ὁπ6 οἵ 
16 πὶ θδὶηρ βίαϊθα, [ῃ6 σοηβθαιθησο οἵ 
[Π6 ΟΥΠΘΙ [Ὸ]]Ονν8 80 αἰγθοῦν ἰὼ δνουῪ 
ΟΠἾΘ᾽ 8. ΔΡΡΤΘΠΘΠβῖοη, δοοογάϊηρ το {Π6 
ΘΟΠΊΠΟΠ. ἰανν Οἵ σΟΠΙΓΑΓΙ65, {Πα 10 ΤηὰΥ 
Βαίο!γ Ὀ6 οὐ ἱ 6] νυ που ἀν ΟὈΒουΥ, 
Πργμηδηη, πουνονθῖ, ΘΟ 51 ἀθγ5 [Π6 νου 8 

8. περὶ] οτχι. (.1,.0."Ρ.α.1. 
εἴτε 1,.0.Ρ.68. 

Η.Ρ.8.». διά. Πίββθη. }15απ18. ΡΒΊ]οΙορ'. ὅρθο. 1. Ρ. 24. 
12. προσθεῖσι ().1Κ.1 60Υ...«.6. 

μ ἐῤν»ῬΈες 

ον » ἈΝ νΝ σ᾿ 5 Ν 7 

καὶ αὑτὸς περὶ τοῦ ἐς τὸ μέλλον 

τ1..ᾧ ΟΠ 1. 
μέλλον] μᾶλ- 

οὐ διὰ τοῦτο---ξυμφέρον, ἰο "8 {Π6 σοπ)- 
ΠΠ0Ὶ ἃΡΟΔΟΒΙ5 [0 ὈΟΓἢ οἸαιιβ68, ἤν τε γὰρ 
ἀποφήνω, ἃπα ἤν τε καὶ ἔχοντες κ. τ. Δ. 
ἃ5 1 [ῃ6 Β6η88 γγῈγθ “" πρϑιΐῃϑγ 18 1 τηᾶ]το 
κΚ [Π6πὶ Οαὖ ΘΥΘΙ͂ 850. ΟἽ], ΠΟΙ 1Ε {Πθν 
““ 5ῃ01α ἤᾶνα Δ ΠΥ Ο]αἸ ΠῚ5 ἴῸ ἔανοιι γα} }8 
“ς ἈΠΟ Π66, 51Π8}} 1 δανῖβα ὉΠ 6 ὶγ ἀδδίῃ, 
“ς ἼΠ]65Β 1 θ6 Θχρβαϊθηῦ ἴον [Ππ6 βίαϊθ. 
Βαῦ {118 1 σαπποῦ σοηβι ον το 6 1Π6 
για Ἰπιουργοίαμοη. Δ ἢ τϑραγα το [Π6 
1188 οὗ ἢν Ψ»Ι ἢ {Π8 ορίαίῖνα τηοοῦ, θεὶκ- 
ΚΟΥ Πᾶ8 ργθβουνθα [Π6 σοιητηοῃ γϑδάϊησ, 
ΔἸΓΠουιρῚ. π΄ μὰ8β σογγθοῖθ αὶ ἃ ΒΙΠΉΠ]ΑΣ 
Ῥαββᾶσθ ἴῃ ᾿βοογαΐθβ (468 Ῥδρβ, ρΡ. τ68. ὁ.) 
Ἰλοῦγθ6 ΡΙΌΡΟΒΘΒ. δἰὑΠῸΥ ἴο τϑϑα, εἴτε καὶ 
-εἶεν, ΟΥ̓ ΘἾ86. ἴο βίτκθ οαὖ εἶεν. ΤΠ6 
ΡΓΘβθηΐ ἰθχύ ἰθ. ἃ8 οἱ ἂβ “ ποιηὰ8. Μαᾶ- 
σἰβίου, [0γ. 6. ποϊσθβ {π6 σοπβίγο ἢ 
ἴο σΟΠΠρΙηη ᾿ΐ ἃ8. ὈΠΡΤΑΠΊΓΉΔΙΙΟΔ] : θα 
1: ἀο65 πού τπογθίογα [Ο]]ονν {Πᾶΐ 10 15. ἃ5 
οἸὰ ἃ5 1086 {πη6 οὗ Πππογαϊάθ5. 1 Ρο- 
Ἰϊθνο {Παῦ 1Ὁ 15 ποῦ ρθη, 86 οἰΓΠ 6 Υ 
οἵ 116. σοΥΓθοῦ ΙΟη8 ΡῬτοροβϑα Ὀγ 1)ΟΌΓΘ6 
ΒΘΘΙῚΒ [0 Πὶ6 ἴ0 Ὀ6 ΡΓΘίθγα Ὁ]8 ἴο {16 
ΡΓΘβθηΐ τϑδαϊηρ, 

12. προθεῖσι] “ Τῇ γγο ΠΟΙ ουὐ ἀθαίῃ 
“88. ὕπ6 ρβῃα]ῦυ, νν8 514}} Ππὰ [Ὁ (1. 6. 

5. ἦν] εἴ Ὁ. ἀπο- 
ὃ, συγγνώμης Β. εἰ ἐν τῇ 

, » , ὕ Ν 3, Υ, ΄ 

τέρας εὐβουλίας. ἣν τε γὰρ ἀποφήνω πανυϑ - 

ΙΟ 
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“ καλῶς ἔχοντος ἀντισχυριζόμενος τἀναντία γιγνώσκω. καὶ ὁ 
3 » ΄ .ς ΄-΄ ΄σ΄' εἰ ΄-» ΄“' » 7 ,ὔ Ν ,ὔ 

οὐκ ἀξιῶ ὑμᾶς (τ ᾧ εὐπρεπεῖ τοῦ ἐκείνου λόγου τὸ χρήσιμον 
- τ᾿ 7, , κ Ἂ » ΕΞ , 

τοῦ ἐμοῦ ἀπώσασθαι. δικαιότερος γὰρ ὧν αὐτοῦ ὁ λόγος Ἴ 
Ν Χ ΄ « ΄ » Ν᾽ » ,ὔ 8 ΟΝ 

πρὸς τὴν νῦν ὑμετέραν ὀργὴν ἐς Μυτιληναίους τάχ ἂν 
᾽ ἤ οι « ΄ δὲ » ὃ ζό θ Ν ΕἸ δ [2 

ἐπισπάσαιτο᾽ ἡμεῖς δὲ οὐ δικαζόμεθα πρὸς αὐτοὺς, ὦστε 
΄. - Ἀ “ ΄σ ͵ 

τῶν δικαίων δεῖν, ἀλλὰ βουλευόμεθα περὶ αὐτῶν, ὕπως 
7 ο 

χρησίμως ἕξουσιν. 
ξξ θ Ζ , Ἧ κ ᾽ " "ὃ 
(ς θανάτου ζημία πρόκειται, καὶ οὐκ ἴσων τῷδε 

ΧΙ. ἐν οὖν ταῖς πόλεσι πολλῶν 

ΝΟΥ͂ ΘΧΡΟΤΘηΠο6 ἢδ8 ᾽ 
Ξ χει. δε. ΄ ς ΄ ΚΝ ὦ δὲ - 

Ρτονοᾷ {81 βονοτῖιν οἡἢ “ὁ ἀλλ ἐλασσόνων ἁμαρτημάτων" ὅμως δὲ τῇ 
ῬαπΙβῃχηθηΐ οαπποῦ θ6 

1Ο ἀοροπαᾶθα προ ΤῸ ἐῃ6 ἐλπίδι ἐπαιρόμενοι κινδυνεύουσι, καὶ οὐδείς 

Ῥτθνοηίϊοη οἵ ΟΠ Πο68. 
[2 α 

ΔΘ η 8 Ρδββίομβ, 6ῃ- ἐν κ ταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ περιέσεσθαι τῷ 

ὮΥ (δὲ 

ΒΆΤΙΪΠσ’ ΒΡΙΓΙ πη Ππι- 

σομχαρρα ἐπιβουλεύματι ἦλθεν ἐς τὸ δεινόν. πόλις τε2 
ἷ ε » ΄ὕ Ἐν “ κε Ὦ 7, , " ν΄ 

τὰ Παύα 6 νυ ΠΙοἢ ὈΪα5 αφισταμένη Τις ΤῸ σσῶ Τῇ ΟΚΉήσει εχουσὰ Δ μεες 

ποτὰ ΟΔ]Οι]αῖθ ὁπ {Π6 (ς Χ ᾿ Ἂ » 7 Ἂ ΝΑ ἕ 

σΠδΠο6 οὗ θβοᾶρθ, ΜΠ Τὴν παρασκευὴν ω οΟἰκειαν ω) α ων υμ 
-» 

ΠΕ 
πὶ ΘΥΘΙ 6 ἰ00 5.ΓΟῸΠΡ [ῸΓ ͵ ἤ τ Υ . ΄ , 

τὸ ΔΝ ἰΘΓΙῸΤ Οὗ γΡδῖπβ Ἄρρ Ὁ ΤΕΡ ὦ - ΠΟ ΧΡΉ ς ᾽ πε υΚΟΙΤΙ, 

Δα ΡῬϑῃαἶθ5 (0 τὸ- απαντες Ι Και ἰδίᾳ και δημοσίᾳ. αμαρτάᾶνειν, 

βίη 6 Τὴ, Ν » ᾽, ΄ “ ἰ ΄ 

“ καὶ οὐκ ἐστι νόμος ὅστις ἀπείρζει τούτου, 
» Ἂ ,ὔ ’ Ν ἴω ΄σ ΄σ . ὕ 

΄ ἐπεὶ διεξεληλύθασί γε διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οἱ ἄνθρωποι 
΄ 7 Ξε ᾽ -“ εὐ ἃ ΄ ΄ “ προστιθέντες, εἴ πως ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν κακούργων. 

ς Ν ἌΣῸΑΝ Ν ΄, “ ΄ » Ζ 

καὶ εἰκὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων ἀδικημάτων μαλακω- 

4. νῦν οτη. Υ͂. 6. βουλόμεθα Ἡ.1.Κ.1,.0.Ρ}. 8, θανάτων (.1,.0. ζημίαι 
πρόκεινται σα. ΚΟΙΙΝ.Ο.Ρ.Νν.ἅ.ε. τῶνδε 1. ΙΟ. ἐπαιρόμενοι] οὐ περὶ δ. 

12. τὸ δεινὸν τὸν κίνδυνον ἢ. 

α. εὖ νι]ρὸ ξυμμαχίαν. 
᾿ διεληλύθασι 1,.0.Ρ. εξεληλύθασι ΒΕ, 

“τὴθ. ΠΟΙ Ἰπηρ οὐ θαι) πιβοι] ΓῸΥ {Π 6 
“ἢ Ρουθ Ποη οὗ Γαΐαγο τον ϊῦ.᾽ Θάνατον 
ζημίαν προθεῖσι ξυμφέρον ἔσεσθαι. 501]. 
τὸ προθεῖναι. ΟὐΟΠΊρατθ Ν. 111,1. 8Π4 
1. ττ8, 4. εἰ πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται. 
ἀηα Μαίζῃϊθ, αν. ατ. 8. βσο. οὔ ϑβ. 4. 
61, ύοι. 

5. οὐ δικαζόμεθα---ᾧὦστε τῶν δικαίων 
δεῖν κι τ. Χ.1 Οὐοτηραγθ {Π| γν6}1 κποννῃ 
Ῥάᾶββαρθ ἴὴ Αὐιβίου θ᾽ Β ΒΠοίουϊο, ἂἃ8 [0 
[γε Κἰπᾶβ οἵ ογαίογυν, ἀπ ὑπὸ ομ]θοΐ 
Ῥτοροβθα ἴῃ βδοῇ ; ΨΠΘτΘ ἢ6 βᾶγβ δχ- 
ῬΓΘΒΒΙν, τέλος: - τῷ μὲν συμβουλεύοντι, 

14. οἰκείᾳ Η.Θ..Ψ.. δὲ σοτγθοῖπιβ Δ. οἰκίαν Ιζ. 
ξυμμαχίᾳ Α.Β.Ε.Ε.Η.6... Ῥορρο. Ηδεοῖκ. 6611. ΒΕΚΙς. 

15. τοῦτο ΑΒΌΒΙΕΟΝ ο. εἴ γρ. α. 
10. ὅπως Ο. 

οἰκίαι Ἰ᾿, 
ξυμμαχια Ο.Κ.ἢρ.. 

18. ἐπειδὴ Ἑ. ἘΣ 
20. εἰκότως, ΟἸΏ1580 τὸ, Μ.}.ρ. 

τὸ συμφέρον καὶ βλαβερόν΄---τοῖς δὲ δι- 
καζομένοις, τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον. 
ἈΠοίοτὶς, 1. 5, 4 

15. πεφύκασι] ΘΠ] ΟΠΪ668, Πάμπαν 
ΓΉΡΝ οὔτις, οὔτ᾽ ἀκήριος. ΘΟραΐον 
ἃρτια Βιοθδοιιη, Ρ. 313. Καὶ βούλου μὲν 
ἁμαρτημάτων. τὴν ψυχὴν, ὡς δυνατὸν, 
καθαρεύειν" ἐννόει δὲ, ὡς ΣΎΜΦΥΤΟΝ 
τὸ ἁμαρτάνειν ἀνθρώποις. ὥσθ᾽ ἕως ἄν 
τις ὡς ἀναμαρτήτους κολάζη, τὸ μέτρον 
ὑπερβαίνει τῆς κατὰ φύσιν ἐπανορθώ- 
σεως. ΝΥ͂Α55. 
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Ψ' “ 60 » Ἁ β 7 ᾿ δὲ “ ’ » Ἂς 

τέρας κεῖσθαι αὑτας, παραβαινομένων ὃε τῷ χρονῷ ἐς τον 
΄ ΄ Ν τ ΄ ᾿ Ν “ “ ἢ 

θάνατον αἱ πολλαὶ ἀνηκουσι' καὶ τοῦτο ὁμως παραβαι- 
Ἃ 7, , ΄ 7, ΄ « ’,ὔ - Ν δ 

νεται. ἢ τοίνυν δεινότερόν τι τούτου δέος εὑρετέον ἐστὶν, ἢ 
“ Σ»ῸΛΝ αν » 3.» Χ ΄ 3. “Ὁ Χ 4 

τόδε γε οὐδὲν ἐπίσχει, ἀλλ᾽ ἡ μὲν πενία ἀνάγκῃ τὴν τολμαν 

. » Μ ΄ » “- “ 3 ’ «ς 

ματι, αἱ δ᾽ ἄλλαι ξυντυχίαι ὀργῇ τῶν ἀνθρώπων, ὡς 
΄ , ΝΑ ΟΥ. ΄, Ν ΄ » ΄ 

ἑκάστη τις κατέχεται ὑπ᾽ ἀνηκέστου τινὸς κρείττονος, ἐξά- 
ΕῚ εν , ΄“ » Ἂς Ἂ ἐξ » 5. κ᾿ Ν 

γουσιν ἐς τοὺς κινδύνους. ἢ τε ἐλπὶς καὶ ὃ ἔρως ἐπὶ παντὶ, 
« Ν « ἿΝ « ᾽ » τιν Ν « Χ οΥ̓ 5» Ν 

ὁ μὲν ἡγούμενος ἡ δ᾽ ἐφεπομένη, καὶ ὃ μὲν τὴν ἐπιβολὴν 
» Ἷς «ε ΟΝ Χ » ἢ “ ᾿, « ΄σ 

ἐκφροντίζων ἡ δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τύχης ὑποτιθεῖσα, 
-- ’΄ Ἂν ΩΣ ᾽ “- Π ᾽ Ν “- 

πλεῖστα βλάπτουσι, καὶ ὄντα ἀφανὴ κρείσσω ἐστὶ τῶν 
« 7 “ Ν ΄ ,ὔ ΓΘΟῚ 3; ΄- ΕῚ ᾿ὖ »΄ 

ὁρωμένων δεινῶν. καὶ ἡ τύχη ἐπ᾽ αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον 

Ν" οἰ ἈΝ ’ὔ 

παρέχουσα, ἡ δ᾽ ἐξουσία ὕβρει τὴν πλεονεξίαν καὶ φρονή- 5 

ΙΟο 

ζοῦ 

“ ξυμβάλλεται ἐς τὸ ἐπαίρειν. ἀδοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε 
« σα δι Ν » “ « ὃ ΄ ὃ ΄ ΔΝ 

ρισταμένη. καὶ ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινα 

“ προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον τὰς πόλεις, ὕσῳ περὶ τῶν με- 15 

“ γίστων, ἐλευθερίας ἢ ἄλλων ἀρχῆς, καὶ μετὰ πάντων" 
ων 

(ς 
» [4 « 

ἕκαστος ἀλογίστως ἐπὶ πλέον τι Ταὑτὸν ἐδόξασεν. 
- ω 

1. τῶν χρόνων 8. 8. εὑρητέον 6. 4. τόδε γε] τόγε Α.ΒΙΕΕΗΟΥ. .8. 
ἐπίσχειν ἃ.6.1. 5. κατέχουσα ἔ. ὕβρ εἰ ΘΧραποῖ!β Π{τογὶβ ἀπὰθὰβ Ε. 7. κατέρ- 
χεται παρέχεται { ΤΟ. ὑποθεῖσα ἢ. 

17. Ταὑτὸν ] αὐτῶν Α.Β.Ε. 
γα]ροὸ οἱ Βεκκ. αὑτὸν. 

11. βλάπτουσι πλεῖστα «.ἴ. 

᾽ ᾽ «ε ᾿ ΄ ] Φ 

4. ἀλλ᾽ ἡ μὲν πενία ἀνάγκῃ κ. τ. Δ. 
Οὐοτηράγο Ατσίβιοι!ο, ΒΠοίοτϊο, 1. 12, 1. 
ἀδικοῦσι, ὅσοι ἂν ἐνδεεῖς ὦσι διχῶς δέ 
εἰσιν ἐνδεεῖς" ἢ γὰρ ὡς ἀναγκαίου, ὥσπερ 

οἱ πένητες" ἢ ὡς ὑπερβολῆς, ὥσπερ οἵ 
, ΕῚ ΄ Ύ ᾿ “- 

πλούσιοι. ᾿Ανάγκη, ὕβρει, ἀπ! ὀργῇ: ἅΓ8 
ἀδῦϊνθ σαθθ8. βὶρῃ!γιηρ [Π6 σαῖιβ6, “ Ρο- 
““ ν ΥΓΥ πηαἰκῖηρ τηθη ΠΟ] ἔγοιη Πθοδβ- 
“ς βιγ, Δ η Ἰατρθ τηθϑη8 τηδκίησ {Π61η 
“ Δ] ΠἸΟΌ15. ἔγοιη ἸΠΒΟ]θηο6 ἀμ μυ]6,᾽ 
ἄς. ᾿Οργὴ 15. “ῬαβΒΙΟΠἢ ἡ ρΘΠΘΓΑΙΥ, ἃ8 
'π οἷ. 43: δ. ὡς ἑκάστη τις, 501]. ξυντυ- 

χία, “Δ5 16 βονθῦαὶ σοπα! 0 η5. οἵ 18 
“ΔΥῸ ΒΟΨΘΓΆ]]Υ Θηδ]αν εἀ Ὀγ ΒοΙη6 τη]ρ ὨΥ 
“ δηᾷ [αΐαὶ ἢ Ραββίοη. 

11. καὶ ὄντα ἀφανῆ κ. τ. λ.7 “Απὰ 
“Του ρ ποῦ βθθη,᾽ (Π6 τιδὸ8 [Π6. πρϑιι- 
[6 Γ σοπάθγ, Ὀθθοαιβο ἐλπὶς ἀηἢ ἔρως ἈΓΘ 
ὈτΓ ἀπούμογ ννὰν οἵ ἐχργθβδιηρ ἴἢ6. ο- 

κρείσσονος Β6ΚΚ. 
15. μεγίστων τε (Ὁ. 

ΕΗ.1.Κ.Ν.Ο.Ν.α.6.ἔρ. ὅοε}1]. εα. 2. Ρορρο. 6. 2. 

9. ἐπιβουλὴν 1.ο. 

ἦδοίβ οὗ Βορβ πα ἄββίῖγθ, 8 ἴῃ 81. Ῥαυ], 
ΒοπηδΠΒ ν]]. 24. ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ 
ἔστιν ἐλπίς.) ““ ΠΝ ΓΘ ΒΙΓΟΠΡΘΙ ἴῃ 
““ ἘΠΡῚΓ ἰηἤϊπιθποθ [πη 1Π6 ἀδηροιβ ὑπαᾶΐ 
““ ΔΓΒ Β66η.ἢ 

17. ΤαὑτὸνΤ ἐδόξασεν] ΑἸπιοβῦ ΘΝ ΈΓΥῪ 
βοοα Μϑ. τϑραᾶβ αὐτῶν, ἴῃ Μ᾿ ΒΙΟἢ ΟΆ86 
[Π6 σοῃβίσιοθοη νοι] θ6 ἐδόξασεν ἐ ἐπὶ 
πλέον τι αὐτῶν, 50]]. ἐλευθερίας καὶ ἀρ- 
χῆς, ““ΟΥγο5. ΠΪΒ. ᾿πηδρῚ ΠΑ[]ΟΠ5 βοπηθ- 
κεν Παῦ [00 [ὯΥ σΟΠοογηΐηρσ {Π6ηη.᾽ Δο- 
ξάζειν 15, “ἴο [ΟΥῚῚ Βοθοπιθβ ἴῃ πη ρΊη- 
ὁ ἀθοη ; το ἱπάα]σο ἰπ ἄγθαπβ οἵ 1Π6 
“ ἔΆΠΟΥ, ἢ 88. 1. 120, 8. ᾿Επὶ πλέον τι 
αὐτῶν ῖ5. πκ τῃ8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ δ᾽ ἐπὶ μέγα 
ἰσχύος, ΤΠ. 07» 5. ἐπὶ μέγα τοῦ ἄλλου 

ξύλου. ΙΔ΄. τοο, 2. ἐπὶ πολὺ τῆς δόξης 
,ὔ ἐποίει. ἿΝ, τ2, 3. 



ως 

ΓΟ γοϊρᾶ. ὙΥ8 5Π8}1 πα 

“ ΄ “ » , σ ᾿ 

ςς ἁπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς εὐηθείας, ὅστις οἴεται] 
(ς 

Ὁ ““ πιστεύσαντας 

(ςς 
Α βυβίθιη οὗ {ΘΓΓῸΓ 

ΜῈ ποῦ ΤΠΘῃ 50 ΤΉ} (ς 

ῬΓονοπ ψΟ Δ8]1165 

ἔγοιη στον τη, 85 ὁ (( 

ΜΠ] τη κα {Πθὴ ἄθβρο- 

Ταΐθ ἴῃ {ΠΟῚΡ Τοϑϊβία πο 8 “ἢ 

ὙΠΘ6η {ΠΟΥ Πᾶν 16- « 

ἃ ἴαν Ὀθίϊοῦ βϑουσν ς( 

ἧπ {Π6 Ργθνίοιβ ΟΔΓΘ 

πᾶ νδιομμποβα οἵ δ 

ΟἿΓ ΟνΘΓΠΠηθ πὲ {π8ῃ τ 

ἴῃ {Π6 ὈΙοοαϊπο55 οὗ 

ΟἿ ΔΙΈΘΙ ΡΕΠΙΒΗΤΘμΐβ8. ςς 

2. τῆς] οτῃ. Α. 
8. νόμῳ ἰσχύει ἃ. 

ΧΙΗΥ͂Ι. οὔκουν χρὴ οὔτε τοῦ θανάτου τῇ ΤΕΣ ὡς ἐχεγγύῳ 

ΞΥΓΓΡΆΑ͂ΦΗΣ Τί 1Π|. 46. 407 

ΑΤΉΕΝΒ. Α. Ὁ. 497. ΟἸΣτΡ. 88. 3. 

“ ᾽ ,ὔ Ψ « 7] ’ ΄σ 

τῆς πο. ΠΡῸΣ ΠΕΣ το πον τι πρᾶξαι 

τ τινα ΠῚ ἢ νόμων ἰσχύϊ ἢ ἄλλῳ τῳ δεινῷ. 
"π ν΄ 

χεῖρον βουλεύσασθαι, οὔτε ἀνέλπιστον κα-΄ 
ἥ “ - » “ ε ᾽ ", 

ταστῆσαι τοῖς ἀποστᾶσιν ὡς οὐκ εσται με--. 
΄ ν Φ [4 ᾽ ’ δ Ἶ 

ταγνῶναι καὶ ὁτι ἐν βραχυτάτῷ τὴν ἀμαρ- 
͵ὔ ΄“ ,ὔ Ἵν σ “ Ἂ 

τίαν καταλῦσαι. σκέψασθε γαρ ὅτι νῦν μέν, 2 
» - ΕῚ ΄ ΄ ; ΄σ Ἁ 

ἣν τις καὶ ἁἀποστασα πολις γνῷ μὴ περιεσο- 
’ὔ "'΄ Ἃ ᾽ ’ Ἂν 3 "» 

μένη, ἔλθοι ἂν ἐς ξύμβασιν δυνατὴ οὖσα ἔτι 
Χ ΄ ᾽ - ἊΣ ἈΝ κ ε 

την δαπάνην ἀποδοῦναι καὶ τὸ λοιπὸν ὑπο- 

τελεῖν" τ δὲ τίνα οἴεσθε ἣν τινα οὐκ 

ἄμεινον μὲν ἢ νῦν παρασκευάσασθαι, πολι- 
7 σ΄ » 7] ἈΝ 

ορκίᾳ τε παρατενεῖσθαι ἐς τοὔσχατον, εἰ τὸ 

ἀνθρωπείνης Β. ἀνθρωπίνης σ΄. Ὦ. προθύμως οπι. ἃ. 
4. οὐκ οὖν Ε. τοῦ] οἵη. 6. 6. ἔστι Ἐ.Η.6. 9. καὶ] 

ΟΠ]. ΘΝ εὖ γνῷ μὴ] γνώμη ἈΞ ΚΟΝΟΥ: 1Ο. ἔλθοιεν σ΄. 12. τίνα] τί 
γὰρ ἴ. ἥντινα ΒΕΚΚ. ὅντινα 

ΚΙν.α.ες.[.ν.}.} 
ἢ ΔΙΕΒΗ.ΚΙ,Μ.ν. 

12. παρασκευάσασθαι Δ.Β.Ο.Ε.Ε.6.Η..1. 

ι. Ηδδοὶς. Ρορρο. (ο61}1. Βεκκ. ψαϊρο παρασκευάσεσθαι. 14. εἰ] 
Β᾽Ο ΠΡ. 1. 6 γρ: α: 

1. πολλῆς εὐηθείας, ὅστις οἴεται] Α δρπα ατιθπη Παια 56 Π16] ἰηνθηιθβ : Υ. 39, 
ΤΠΔΠΠΘΥ ΟὗἨ βρθακὶηρσ οοηΐαβοα Ὀεῦνθθη ὁ. Οὐ ΦΕΡΕΓΤῪΟΣ εἰμι δύναμιν τοσαύτην 

εὐηθείας ἔστι τὸ οἴεσθαι, ἀπ εὐήθης, παρπσχεῖν. Ηο5 Μᾶῖὸ ςυηυ]αΐιβ οβῦ: 
ὅστις οἴεται. ὅ66 {Π6 ποΐθ οἱ 1]. 44,2. “Νόη, 51 δπρ του 'ρ56 ϑροπαραΐ 1π]ΠἸάτη."ἢ 

4. ἐχεγγύῳ] Ηας ΤΟΒΡ οἶδ δυϊάαθ ἴῃ ΓΝ δορί. 444. Αἴθων τέτακται 
ἐχέγγυος, εἴ ΘΧΡοΠΪΌ ὁ διὰ πίστεως ἄξιος. λῆμα Πολυφόντου βία, ΦΕΡΕΓΓΎΟΝ 
ΠΘβγοΝ. βεβαίῳ, ἐξ " αὐτοῦ ἔχοντι τὴν φρούρημα. ΑΠΔΟΓΘΟΙ, Ὥρη γάρ σ᾽ ἐπέ- 
ἐγγύην. Νοβίχσιτα ΒΘααΪΓαΓ (ΘΠ 8 δησεν᾿ ἈΝΕΓΡΤΎΟΣ. ὙγΑ88. 
δίτοιῃ. ΥἼΠ]. Ρ. 8ρ:. Τῇ τοῦ Κυρίου φωνῇ η7- ὅτι ἐν βραχυτάτῳ] ΟὈΙΏΡαΓΘ ὡς ἐς 
πιστούμεθα τὸ ζητούμενον, ἣ πασῶν ἀπο- ἐλάχιστον χωρίον. 1. 63. τ. ἅἃπά Χροηπο- 
δείξεων ἜΠΧΗΓΓΎΟΤ ἘΡΑ. φ{βθρμιβ Ῥῇοη, ΟΥὐτορῶα. Ι. 6, 2Ζό. ταῦτα πειρώ- 
Απίαᾳ. ΧΙΧ. τ, 17. Τὸ δὲ πιστὸν τοῦ μεθα ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσθαι. ὅθ6 
περιεῖναι μηδέπω τότε ἜΧΕΓΤΥΟΝ συν- Ρορρο, ΡτΟ]ΘρΌιη. Τ' Ρ- 3291. 
ελθεῖν. [Π]1} ΡΓοοϊνογαΐ Μδοοδα). ϑουιρ- τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι] Ποην5. 
ἴΟΤ, Πα. 28. Οἱ μὲν ἜΓΓΥΟΝ ἔχοντες Ηα]ῖς. ΥἹ. 47. ἀναλύσασθαι τὰς ἁμαρ- 
εὐημερίας καὶ νίκης μετ᾽ ἀρετῆς τὴν ἐπὶ τίας. ὈΌΚΕᾺΕ. 

τὸν Κύριον καταφυγήν. 

ΕἸθραητ5 οἱ μὲν οὖν. 
Οὐαοχ ΙΌ1 ΑἸοχ. 13. ἄμεινον μὲν---παρασκευάσασθαι, 

ΝΌΞΓΟΙ 41101, ΓΝ. πολιορκίᾳ τε παρατενεῖσθαι) "ΠπΠ6 οοπι- 
55: 3: διὰ τὸ τὴν γνώμην ᾿ΑΝΕΧΕΓΓΤΎΥΟΝ τηοη τοδήϊηρ παρασκευάσεσθαι ννὰϑ8 ον"- 
γεγενῆσθαι. (Διο δια {05 ορίπῖο πιὸ Ἰῃσ ῬγοθΆὈ]ν ἴο 1Π6 σι] οὗ τπὸ σταιη- 
ΟΠ αἰε 5507 Ἰμϊαοποιιδ ο55οΐ Γγυδίγαία. [τὰ τηδγδη5, {Παΐ ν γῦ5. οὐ πορίῃρ ἀηὰ Π6- 
ΔΒΠ0]. πέτρος ΓἜΕΓΤΥΟΣ πυρός. Ηφς ἸἸονίπρ τϑαυϊτθα {Π|6 ξαΐαγθ ἔθη86. ΔΙΓΘΥ 
ΟἸΏΠΙὰ ἃ Ρᾶγθηΐθ Πβίοσι Πουοάοῖο, {Π6πὶ, πα ποῦ [π6 ἀογὶσῖ, δι (παΐ ΠΣ 

“τα 
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(ς 

7 ΄“ 

πολεμίους τῷδε. 

΄“ ᾽ Ν “ Ε “ 

εἴσθαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελείας. 

ἌΡας Ἅ “ Ν Ν “ νι ΄“ » 

αὐτὸ δύναται σχολῇ καὶ ταχὺ ξυμβῆναι ; ἡμῖν τε πῶς οὐ 
’ ΄ Ν ἮΝ  ῳ ἣ 

βλάβη δαπανᾷν καθημένοις διὰ τὸ ἀξύμβατον, καὶ ἢν 
’ ὅν ὟΣ “ 

ἔλωμεν πόλιν, ἐφθαρμένην παραλαβεῖν ᾿ καὶ τῆς προσόδου 
ἃς Ἂς ᾿ » ϑ τ ν , 5 ΄ ὃ Ἂς Χ 

τὸ λοιπὸν ἀπ᾿ αὐτῆς στέρεσθαι ; ἰσχύομεν δὲ πρὸς τοὺς 
“ 5 Ν "ὦ ἴω 5: ΄σ ΄- 

ὥστε οὐ δικαστὰς ὄντας δεῖ ἡμᾶς μᾶλλον 5 
΄ ΠῚ Ν Νἶ αν 74 Ἃ {- “ “ 

τῶν τ τ ἀΚριβΕπὶ βλάπτεσθαι, ἢ ὁρᾷν ὅπως 

ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον μετρίως κολάζοντες ταῖς λΠς 

ἕξομεν )δ χρημάτων. «λόγον ἰσχυούσαιῃ χρῆσθαι, καὶ τὴν 

φυλακὴν μὴ ἀπὸ τῶν νόμων τῆς δεινότητος ᾿ἀξιοῦν ποι- 

Ν 

τοὺς ἐλευθέρους 
Ν -“ 

πρὶν ἀποστῆναι 

« 5 Ἕ ὃ “ Μ ἊΝ 1) Ν ΄, ΕΙ ’ 

τἀναντία δρῶντες, ἣν τινα ἐλεύθερον καὶ βίᾳ ἀρχόμενον 
{4 Ἂν 4 ΄ὔ 

“ς εἰκότως πρὸς αὐτονομίαν ἀποστάντα χειρωσώμεθα, χαλε- 
΄σ , ΄- ΄ Ἂς Ἀ 

πῶς οἰόμεθα χρῆναι τιμωρεῖσθαι. χρὴ δὲ 
«ς 5 ΕῚ 7 ,ὔ ᾽΄ ᾽ Ν 

οὐκ ἀφισταμένους σφόδρα κολάζειν, ἀλλὰ 
(ςς 

Ι. ταχεῖ Ὁ. τε] δὲ σ΄. 
Α.Β.ΙΕΗΝΟΝ.». ἢ. Ρορρο. (ο6}]. ΒεΕΚΚ. 

τνὰ5 ποῦ {Π6 ἀπίνθυβαὶ Ῥγαοίϊοθ οὐ {πὸ 
Αὐὔὴς νυ θυ, [Π6. ΘΧΔΠΊΡΙΘ5. αποίοα ὮΥ 
ΠΟ θοκ, Ῥαγεσρα δὰ Ῥθσγγηϊοι. ΥἹ]. Ρ. 
51. ΒΒ] οἸθμαν Ρσονθ. [π {Π6 ργθβθηΐ 
Ἰηβίδποθ {Π6γῸ 18 ἃ ΤΘΆΒῸη [ῸΓ γαΓυ]ηρ' 
[Π6 ἴθη86 παρασκευάσασθαι---παρατενεῖ- 
σθαι, Ὀδοαιδα {Π6 Ἰαίίου ἀθποίθβ [Π6 
ΟΠ Πα ποθ οὗ δῃ δοίοη τυ Β]ο ἢ σου]α 
ΟὨΪΥ ὈΘΡῚΠη αἴξου {Π6 δοίϊοη ἀθηοίθα ὈΥ 
1Π6 ΓΟΤΙΠΘΙ νγὰ8. ΟΥ̓ΘΙ : Πα ἴῃ {Π6 Ἰαί[ευ 
{Π6 ποίϊοηῃ οὗ {ὰαΐατθ ὉΠΠῚ6. 18. ΘΒΒΘΏ[1Δ], 
ὙΠ ΘΓεαΒ ἢ {Π6 ΓΟΓΙΠΘΥ [6 {ΠΠὴ6 15 ππ- 
᾿πηρογίαηΐ, ἈΠῸ 1Ὁ 15 ΒΙΠΊΡΪΥ ἴΠπ6 οὐσσατ- 
ΤΘηο6 οἵ {Π6 {π]ὴρ νυ] ἢ {Π6 ψΤΙΟΥ 
νΙ5Π65 ἴο 5]5: ΠΥ. ΡῸΣ [6 ΘοΟΠ] απ Οὕ]Ο ἢ 
τε ΔηΒΘΙΙΩρ ἴο μὲν, ἰπδίραα οἵ {Π6 
ἰδ] δὲ, 566. Ῥορρο, Ῥτχοϊθροηι. Ϊ. ρΡ. 
276. ἀπὰ οοτηρᾶγα ΚΝ. 71, 1. ΠΥ ΤΟΥ 
15. ΠΟΙ ηρ 0 ΔΏΒΨΨΟΙ [0 ποιεῖ μὲν καὶ 
ἅπαντα τοῦτο, ΘΧορρί καὶ τότε. ᾧ. 2. 
ΒΟΠῚΘ π65 Ὀεϊον. 

2. ἣν ἔλωμεν πόλιν, ἐφθαρμένην παρα- 

λαβεῖν] (παραγ Υ͂. 93. ἡμεῖς δὲ μὴ 
διαφθείραντες ὑμᾶς κερδαίνοιμεν ἄν. 

5. ὥστε οὐ δικαστὰς ὄντας---βλάπτε- 
σθαι} “Δα. πηι ποί θ6 βίγιοῦ Ἰπᾶροβ 

4. παραλαβεῖν α. 

’ ’ γ ΟῚ 

σφόδρα φυλάσσειν καὶ προκαταλαμβάνειν ὅπως μηδ᾽ ἐφ τ ρ ! 

4. τὸ] οτη. ἴ,. 11. τἀναντία 
Β.Ὁ. εὖ νυ]ροὸ τοὐναντίον. 

“ΟΕ 16 οἤδιάθυβ ἴο οὔσὐ οὐ ῬταΪι- 
“ αἴο6 ; θαῦ γαΐπου, ΟΥ̓ ΡαΠΙΒΪηρ ΜῈ ἢ 
““ τῃοραργδί!οη, ΘηΒα 6. ΟἿἹἿ ὈΘΙηρ 4016 ἴο 
ἐκ αν 8}} ΟἸΓΒΘΙν 65 οὗ {Ὠθιη ἴον [Π6 ἔιΐαγα 
“ἢ ὙΠΘΙΓ ΤΘΒΟΙΓΟΘΒ. ὈΠΙΠραϊγρα. 
Δικαστὰς ὄντας βλάπτεσθαι, ““ἴο Ὠυτχί 
ἢ ΟΌΤΒΕΙν ΕΒ Ὀγ θεΐπρ; Ἰυάραβ,᾽ 88 1.71, 
1. ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι, " ὍΠῸῚ ἴο 

“ υσγὺ γοῦγβοὶνοθ ὮΥ τϑϑιβίηρ." Ἔς 
χρημάτων λόγον ΘΟΙΥΘΒΡΟΠΩΞ, [θεῖον Θ, 
ἴο ΟἿἿΪ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚ. “Οἢ ἴΠ6 βοοῖθ οὗ 
“ς ΤΏΟΏΘΥ ; ΟἹ {Π6 δοοοπηΐ οἵ ΠΟ ΠΟΥ. 
ΤῊΘ. οὐἹση οὗ [Π6 ρῇγαβθ ΒΘΘΙῚΒ ἴο "6, 
“Ὁ 6 Θοτη8 ἴο (4 }κ ἀθοὰΐ ᾿ποηεγ. 
50 καλὸν εἰς ἀρετῆς λόγον, 1) τ οΟΒ, ΘΠ 68 
46 Βα]βὰ [μοραῦ. ᾿. 385. Ἐοῖδκο, δηα {6 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΠΒ 1ἢ Ηετοάοίυϑ, ἐ ἐς τούτου λό- 
γον, {Π]. 90, 4. 11. 9,2. (ὈΠΙΡΆΓΘ 
αἶδὸ ἐ ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ, 1{Π1]. 125,23. ἐν 
ὁμήρων λόγῳ, Υ1]. 222. 2. Δα ΟΥΠΟΥ 
ΒΙΠῚ11Ὰ 1 ΡΒγαΒ68. Τὴ Ὁ}} [Π688. οαβθβ {Π6 
ΟΥΡΊΠα] ποίϊοη, 1 βο]ονθ, 18. {παΐ οἵ 
τὸ (αἸκίησς ἀροῦῦ ἃ {ῃϊηρ ;᾽ ἀδηᾶ {πογ- 
[στ 1 {πίπὶς 1Π86 Β΄ ΒΟ δὲ το ηρ ἴῃ 
Θχρ]αϊηϊηρ λόγον Ὀν ἀπαρίθμησιν. 

οὗ νῦντο 
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ἧς ἘΕΡΡΣ ᾿ Ε , ΄ “ ἥν πιὸ 
ἐπίνοιαν τούτου ἴωσι, κρατησαντάς τε ὅτι ἐπ᾿ ἐλάχιστον 

΄- « “- ἣ Ἷ 

ΧΙ ΤΙ. ὑμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον 
Ἃ Ν “- ιν ᾿. ΄ὔ ΄ 

αν καὶ τοῦτο αἀμαρτανοῖτε Κλέωνι πειθο- 

ξ Ν Ἄνες δ 3 ᾿ 

τὴν αἰτίαν ἐπιφέρειν. 
(ςς 

Απᾶ οοπβίθν {πιτ  ΠῸΥ 

{πῸ στοδῦ ἱπηρ ΠΟΥ οἵ ὡς κα . Χ ἐγοες οι: “- ᾽ ΄ 
μένοι. νὺυν μὲν γὰρ υμιν ὁ δῆμος εν πάσαις 2 

ξυναφί - 

ΔΠΙΟΠα πη ρ’ {Π6 ΡΟΡΌΪΔΣ 
3 ον ΐ ΌΝ Ἴ Ε ᾽ Ν ἊΣ Ὡς » 

ΒΝ πον πον ον παῖς πονέειν, εὐνοὺς, εὐτπὶν ΚΟΜ ἢ ἰοῦ 
ΣΟᾺῸΓ ΠΑΕΙΓᾺ] 4}1γ. ὈΥ 
- - [ “ » 4 ᾺἋ 3.᾿ “ « ΄ 

1πνοΙ ν᾽ Πρ’ {Π 6 ΘΟΠΙΠΊΟΤΒ σιν ΤΟϊϑι ὀλίγοις η) εαν βιασθῃ υπ αρχέι Ά 

οἵ ΜνΈΠΘηθ, ἴο ΠΟΙ Ρ Ἣ 9 7 , τς τος τ ΤΆ 

σοι ΟΥ̓́Θ {Π6 5 ΓΓΘΠΟΟΡ τοις αἀποστησασι πολέμιος εὐθυς, και τὴς 

οἵ {πὸ ἴοννῃ, ἴῃ {πῸ 

ῬαηΙβῃπηθηΐ οἵ ἴΠ6 ἃτὶ- 
ς ἀντικαθισταμένης πόλεως τὸ πλῆθος ξύμ- 

βίοογαου. εἰ δὲ2 
Ὁ υ- 

΄“ Ν “ ΄“ ἃ 

τος διαφθερεῖτε τὸν δῆμον τῶν Μυτιληναίων, ὃς οὔτε μετέσχε 

ὁ μαχον ἔχοντες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσθε. 

ς ΄- » ’ὔ ΕῚ ἰᾺ “ » »»3 « Ν Χά 

τῆς ἀποστάσεως, ἐπειδὴ τε ὅπλων ἐκράτησεν, ἐεκὼν παρέ- 
᾿ ἴω Ν » , Χ » 7, 

δωκε τὴν πόλιν, πρῶτον μὲν ἀδικήσετε τοὺς εὐεργέτας 
, 7ὔ ,ὔ "Ξ Ξ' κ ᾽ , 

ἐς κτείνοντες, ἔπειτα καταστήσετε τοῖς δυνατοῖς τῶν ἀνθρω- 
Ὰ ᾽ὔ Ἷ4 ’ ἈΝ Ν ΄ 

πων ὃ βούλονται μάλιστα: ἀφισταντες γὰρ τας πόλεις 
Ν -“ 5» Ἂ ἊΨ -“ ’ὔ Ὁ “-“ Ἃ 

σ΄“ τὸν δῆμον εὐθὺς ξύμμαχον ἕξουσι, προδειξάντων ὑμῶν τὴν 
΄ ὙΦΟΩΝ ,ὔ - » ἘΞ ε 7 κ κ Ξ , 

αὐτὴν ζημίαν τοῖς τε ἀδικοῦσιν ὁμοίως κεῖσθαι καὶ τοῖς μη. 
΄“ ᾿Ὶ Ν 5 » ,ὔ δ ΄- ΄“ Ὰ ΄ 

δεῖ δὲ καὶ εἰ ἡδίκησαν μὴ προσποιεῖσθαι, πῶς Ὁ μονον 4 

κρατήσαντες 1,00. 4. ἁμαρτάνητε Ε.. 4. ὑμῖν] οπη. 6. 
ἕν τε πάσαις πο 5. ταῖς] οἵη. 6. ἢ] Ὅτὴ: ΟἿ Ὁ. 61: 6. ὀλίγοις] λόγοις 
σοι ἀν Ρ.Θ; ὑπάρχει] οἵη. 6. γ. πολεμίοις ἃ. το. διαφθαρεῖτε Ν. 
τῶν Α.ΒΕ ΕΗ ΚΌΝΟΝ ς.ἀ.6. ΡΟΡρο. (0611. 64. 2. Ναϊρο, εἰ Βεκκ. τόν. αἰτγιτη- 
416 οἵα. 1,..0.". 14. ὃ καὶ βούλονται ἃ. 17. καὶ δηΐθ εἰ οπι. 1,..0.". 
ποιεῖσθαι Ρ. 

1. ἀπόνοιαν σ. 

{1π|65 Πϑδὺ 10 5816], ““ Υὔοιι τητιβύ ποΐ δ66ῆι) 
«“ τρ ποίϊςο 1{,᾽ Ἰηβίθαα οἵ ““ὙΥοι τηϊβῖ 
“ φρργῃ ποΐ ἴο ἨΟΙΙΟ6 1{.᾿ Προσποιεῖσθαι 
15. ““ [0 ΔΒΒΌΠη6 ΟΥ ἴαϊκ 0 ὁη86 Ομββοῖῇ :᾿ἢ 

1. ὅτι ἐπ᾽ ἐλάχιστον] (ΟΠΊΡΑΓΘ ἴῃ 
ΟἸθοη᾽ 5. ΒΡΘΘΟὮ, μὴ τοῖς μὲν ὀλίγοις ἡ 
αἰτία προστεθῇ, τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε. 
6. 30. ὅ. 

1ο. τὸν δῆμον τῶν “Μυτιληναίων Ι 
πᾶν [Ὁ] οννθὰ ῬΟρΡρο ἴῃ τϑβίουγιπρ' {Π|6 
τϑδαϊηρ οἵ 811 {π6 "εβί ΜΙ 5. ᾿Ἰηβίθαα οἵ 
τὸν Μυτιληναίων. (ὑοτηράγα [6 ᾿Ἰηβίδ πο Θ5 
οὗ ἃ 51Π}1}18Ὁ τηοᾶθ οἵ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ ψυοίο 
Ὀγ Ῥορρο, νοὶ]. 1. Ρ. 182. τὴν γῆν τῶν 
Παρρασίων. Υ.23, 2. τὸ πλῆθος τῶν Δρ- 
γείων. Υ- 50. 4. ὅτε. 

17. μὴ προσποιεῖσθαι) ΝΊΡ6ῈΓ σοη 5 4οΓ8 
{Π18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ ἃ8 ΘααΙναϊθηΐ [0 προσ- 
ποιεῖσθαι μὴ, “ ἴο ργεοῖοηα ποῖ, ἃ8 οὐ 
φημὶ 15. “1 βὰν πο, δηα ποί, ““[Ἃὁ ποῖ 
ἐς ΒΑνΟ 566 ὉΠ}. ΠῚ, 5β6οὶ.. 12: ὃ. 5. 
Αμπὰ 80 ἴῃ οᾶγο]θ85 Πρ] 5}. νν6. βοιηο- 

ςὩ 

Πθηθθ “10 Ργθίθῃα ΟΥ᾽ σοπηζεσ[οιτ.᾽ 
Απ ἰηβίδποθ οἵ μὴ προσποιεῖσθαι ἴῃ [8 
ΒΆΤΩΘ. 56η88 88 ἴῃ {Π6 ἰοχῦ, ““ 1ἴο ργθίθῃηα 
“ηρῦ [0 ποίϊοθ ἃ {Π]ηρ,᾿ ΟΟΟῸΓΒ. 1ἢ 
ΠΘΟΡΠΓαβίαβ, ΟΠ αγδοίου. ΕἸΠῖο. περὶ 
εἰρωνείας. «π--ἀκούσας τι. δόξει μὴ προσ- 

ποιεῖσθαι: νγΘγ6, Ποννονοσ, {Ππ6 Δα αἸΠ0Π 
οἵ δόξει νοι] βθοπ ἴο μοϊηῦ οι ἃ 
ΒΙΠΊΡΙΟΥ ΘχρΙαμαοη οἵ {Π6 ΡὮΓΑΒΘ : 
“ποῦ [0 ἴαϊκθ ἃ {Πἰπρ' [0 ΟΠΘΒΘΙ, ΣΟ ΤΕΣ 
“ἐ ηρΐ ἴ0 [Δ Κ6 10 ΠΡ. ΟΥ̓ ΠΟΙΙΟΘ ἰ{.᾽ 

[“[π Ἰοοο “Π ΠΘΟΡγαβ δόξει ἀο]ονὶς 
ΚΛΙΕ το: πο ΟΊ ΒΟΡΡΌΣΙ 
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« ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν ἐστι μὴ 
(ς 

ςς 

ΧΙΔΤΠΠ. ὑμεῖς δὲ γνόντες 
᾽᾽ λέ , χ“ ἸῚ 

οἰκτῷ πλεὸν νείμαντες μὴτ 

’ 4 “΄“ 

πολέμιον γένηται. καὶ τοῦτο 
- , ε 3 ᾽ Ν - 9 “ 

πολλῷ ξυμφορώτερον ἡγοῦμαι ἐς τὴν καθεξιν τῆς ἀρχῆς, 
ΠΥ Κ , « -“ ᾽ -“ δ , ΟῚ Ν “ ΄ 

ἑκόντας ἡμᾶς ἀδικηθῆναι, ἢ δικαίως οὗς μὴ δεῖ διαφθεῖραι" 

καὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίκαιον καὶ ξύμφορον τῆς τιμω- 
,ὔ ᾽ « 7 ᾿ ΕῚ “ Ν ὉὍδ “ , 

ριας οὐχ ευρισκεται εν αὐτῷ δυνατὸν ον αἀμὰ γίγνεσθαι. 

» Ἂ ΄ -᾿ ᾿ ΄ 

ἀμείνω τάδε εἰναι, καὶ μῆτε 
᾿ ἢ - 5ῸΝ 5 ᾿ 5». 

ἐπιεικείᾳ, οιἣ οὐδε έγω εὠ 

ν ᾿ Ψ" Ἐν ΕΙΝ ϑὲν ἐν Ν “ 

ΜΥ δάνίοο ἴμὸῃ 15, “ὁ προσάγεσθαι, ἀπ᾿ αὐτῶν δὲ τῶν παραινου- 
παῤ νοι ΤΌΒΟΥνΘ ἴῸΓ 

ἃ αἰδβραββίοηδαῖθ 18] 

16. ΡΥ Ϊποῖρα] δα 8 

ἃπαἃ δροίψουβ οὐ {π6 

γονοὶῦ : ἃπΠἃ 811 ὅπ6 (( ἡσυχίαν, τοὺς 

γοϑῦ οἵ {Π6 Ρβορὶβ ἴο 

Τ1ῖνθ π᾿ Ρθδοβ. 

΄ὔ , , πε), ον ἃ . 
“ μένων, πείθεσθε μοι. Μυτιληναίων οὺς μεν 

’ 4 « » ΄ ΄σ 

« Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς ἀδικοῦντας κρῖναι καθ᾽ 
5 7 ΄“ ΄ ,ὔ 

δ᾽ ἄλλους ἐᾷν οἰκεῖν. ταδε 
Ν 7 ν »» Ν ΄ 

«ς γὰρ ἐς τε τὸ μέλλον ἀγαθὰ καὶ τοῖς πολε- 
3, "“ ο ἈΝ 3 

« μίοις ἤδη φοβερά: ὅστις γὰρ εὖ βουλεύεται πρὸς τοὺς 
τ Ὁ ᾽ὔ , » Ν Ω ᾿ ᾽ » Τὰ » ΄, ή 

εναντιοὺς κρεισσῶν εστιν ἢ μετ εργων ἰσχύος ανοιῳ. 

ςς Ζ » ΕΣ 
ἐπιὼν. 

ΧΙΙΧ. Τοιαῦτα δὲ ὁ Διόδοτος εἶπε. 

τρ 

ῥηθεισῶν δὲ τῶν 
ἘΞ ͵ὔ ,ὔ ᾽ ΄, Ἀ ᾿᾽ ’ ᾿ 

γνωμῶν τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς αλληλὰς οι 

᾿Αθηναῖοι ἦλθον μὲν ἐς ἀγῶνα 

το ὑμῖν α.ΡΥ. 
4. ξυμφέρον Ὁ. . δυνατὸν] οἵη. ΝΙ͂Ν. 
Α.Β.ΘΕΕ.Θ.Η.Κ.Ὶ.Μ.0.ν.Ὁ.ς.α.6.ἢς. 
μηδὲ οἴκτῳ. 7. μείναντες α. 
ΔΕ: 12. ἔς τε] ἔσται πρὸς 1,.0.". 
ἰσχύος Ὁ. ἰσχύων ἰσχύ ᾳ. 
(0611. ΒεΕκκ. δὴ ες. Ο. οἵ νυ]ρὸ μέν. 
ἌΟΡ σα. 

4. καὶ τὸ Κλέωνος κ. τ. λ.1 ΒδΒρΙοἷΐ 
δα νοῦθα (Ἰθο 8, 6. 40, 5. πειθόμενοι μὲν 
ἐμοὶ τά τε δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ 
ξύμφορα ἅμα ποιήσετε. Μοχ δὰ νεγθᾶὰ 
ἐν αὐτῷ Ξ5ΌΡρ]68 ἐν τῷ τιμωρεῖσθαι.--- 
αδυμᾷ. 

18. ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης] Ὅμως, 
““ ροῦν ΠβλαηἸηρ,,᾽᾽ ΔΠΠ1165 τὸ ννμαῦ παα 
Ῥθθη βαἰά θδίογθ, Ἢ. 36,3, 4. ἴμαῦ τ} 6 
ΡΘΟΡΪ]6 τϑρθηΐθα οἵ {Π6}Γ [ὈΥΠΊΘΓ ἄθογθο, 
Δ Πα {πᾶῦ [Π6 τηδ]ουὶτν οἵ {Ποῖ ον] θη} Υ 
νἸβμ6α το Ὀ6 αἰϊοννβα ἴο γθοοηβι ον {Π|6 
παοβίϊοη. ““ Νουν βία παϊηρ ἃ}} {Π]8, 
“αν ῃθὴ 1ζ οατηο ἴο [Π6 ρμοϊηΐ, [6 ΤΘΡΘἃ] 

2. ξυμφερώτερον Β.Ἐ.Ε.Η.6. ξυμφερότερον Υ. 

8. παραινομένων ὟΣ 
12. βούλεται Α.Β.. ΤᾺ Ρ.6. 

ἀνοίᾳ οἵα. ἃ. 

τὃ, ἀγῶνας 8. 

«“ἶ “ ἘΞ Ἀν 4 "Α 

ὅμως τῆς δόξης καὶ ἐγένοντο 

κάθειρξιν Ε.. 
ὃν] οπ]. 1. 6. δὲ] οἵα. Ὁ. μήτε 

Ηδδοκ. Ρορρο. ἀεὶ]. Βεκῖ. νυ]ρὸ 
9. πείθεσθαί Β.Ἐ.Π να. 

14. ἀνοίας 
τό. δὲ Α.ΒΙΟΒΙΕΙΚ ἔρ. Ρορρο. 

διότος α. δὲ] οπι. ἢ. 17. ἀλλήλους 
τῆς) οἴῃ. α. 

“ς οἵ {Π6 ἄθογθ νγὰβ ποῦ σαυτὶθα τϊπουὺΐ 
“ε ἃ βίσιρρ]ο." (ὐΟἸηρᾶΓΟ ἃ 5111 Ρᾶ85- 
βᾶρθ ἴῃ [ἀνυ, ]. 17. “Νοη ποραῦαπη 
“ἀταααθ ταηὔατη ἀ6 ορΕν]5 ; 564 1ῃ απ0 
“ ΔῸ 500 118. ἴατπθη ᾿θιηρογανοσαηῖ, ἐἰ6- 
«ς πηοϊαϊιμη," ὅθ. ψνμΘγΘ “ ἰαιηθ ἢ 
τοίου ἴοὸ νμαῦ μα θη βαϊᾷ Ὀδίογο, 
“ς (γβίϊα τοβροῆβδα τϑηαϊία." ὅ8θ αἰδὸ 
Τπαογά. 111..28,2. ΝΠ]. τ, 2. ΒΥ μάλιστα 
ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας 1 ππάεγδίαη 
“ον 1465 το τηθαὰῃ {Ππὰΐ [Π6 τθὰ] ὁ0η- 
65 ννὰβ θούννθοη {Π6 πιοίϊοη οἵ (Ἰθοῖ 
απα ὑπαῖ οἱ ϊοάοίαβ, ἀηὰ [Πα νυν μαῖ- 
ΕΥΟΥ πηοαϊβοαίίομβ οἵ ορὶπὶοη. {μθῖθ 
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ϊοδοίιβ᾽ πηούϊοπ ἴ8 

οδΥΥοα ὈΝ ἃ 5118}} πιῶ- 

᾽ “-“ ΄ » ’ὔ 5 ’, μὰ Ἑ “ 

εν ΤΊ χειροτονίᾳ ἀγχώμαλοι, ΕΚΡΑαΤΉσΕε δὲ Ὥ του 

, , » Χ 57 5 ᾽ὔ 

ἐν Διοδοότου. καὶ τριήρη εὐθὺς ἀλλὴν ἀπέστελλον 8 
7ουῖν ; ἅμα ἃ βθοοῃᾶ ἢ ᾿ , 

Ὥς ὃ ν κ “ Ξ 5810 15 ἀοβραίομθα νὰ ΚΑΤΟ σπουδὴν, ὅπως μὴ φθασασης τῆς προτέ- 

Δ]1] μαβίθ 10 1,650 08 ῃ “ Ἃ . ΄ : “ κ 

διὰ ατεῖνος Ἰυδε τη τπις ρᾶς εὕρωσι διεφθαρμένην τὴν πολιν᾽ προεῖχε δὲ 
ἴο Ῥγθνθηῦ ἐπ6 θχθοῖ- 

ὅ βοη οἵ τΠ6 ἢνβὺ ἀ6- 

ΟΥ̓ΘΘ. 

’ὔ ’ 

ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ μάλιστα. παρασκευασάντων 4 

δὲ τῶν Μυτιληναί έσβε ἢ νηὶ οἶνον ε τῶν Μυτιληναίων πρέσβεων τῇ νὴ 
΄ς ΄ὔ «ε ΄ » » » ’, 

καὶ ἄλφιτα, καὶ μεγάλα ὑποσχομένων εἰ φθάσαιεν, ἐγένετο 
- ΄ “ "ὕἹ ΄ “ τὶ ΄ 

σπουδὴ τοῦ πλοῦ τοιαύτη ὥστε ἠσθιὸν τε ἅμα ἐλαύνοντες 
», Ἂς ΞΧ ,ὔ χλ Ἂ Ν . Ἂ ὕ 0 «ε ὮνΤο 

οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἀλῴιτα πεφυραμένα, καὶ οἱ μὲν ὕπνον ῃροῦ 
Ἂς Ἢ ΄ ΑΨ ἣΝ 7 ᾿ ΄ ᾽ Ν 

ιοκατὰ μέρος οἱ δὲ ἤλαυνον. κατὰ τύχην δὲ πνεύματος οὐδενος ὃ 
Ἂ “- Ἁ , Ἂς » ΄ 

ἐναντιωθέντος, καὶ τῆς μὲν προτέρας νεὼς οὐ σπουδῇ πλε- 
΄ ΘΧ νλὰς “ » [, Ἴ, ' ’ὔ ΄ 

οὐσης ἐπὶ πρᾶγμα ἀλλόκοτον, ταύτης δὲ τοιούτῳ τροπῷ 
᾿ ΄ «ς Ἂ, ΒΩ “ σ ΄ » 

ἐπειγομένης, ἢ μὲν ἐφθασε τοσοῦτον ὅσον [᾿άχητα ἀνεγνω- 
ζ ον 7 ͵7ὕ ’ ᾿ν ’ « ᾽ 

κέναι τὸ ψήφισμα καὶ μέλλειν δράσειν τὰ δεδογμένα, ἡ ὃ 
ι 

«ς ’, ᾽ “ 5 ἣν, Ν ᾿΄: Ν “-“ 

ιούστερα αὐτῆς ἐπικατάγεται καὶ διεκώλυσε μὴ διαφθεῖραι. 

παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ Μυτιλήνη ἦλθε κινδύνου. 1,. τοὺς δ᾽ ὁ 

ἀγχώμαλον Ρ. Ἂ: προτέρας] ΝΙΝ 4... ΒΕΚΙ.. οα. 1852. ἑτέρας 1,..0.Ρ. Ῥορρο. 
Α. Ἢ ΒΝ. . εὐ νυ]ρὸ δευτέρας. 5. ἡμέρᾳ καὶ Α.Β.0..Η..Κ. τ, ΟΙΡΕΥ .«6.4.6.[. 
ἢ..1. Ηδδςκ. Ρορρο. (ἀ06}1. εκ. να]ρο ἡμέρᾳ τε καί. 6. τῶν] οἵη. Κα. 8. εἴσθιόν Ἰ᾿. 
9. πεφυραμένα Α.Β.Ε ΙΗ ΠΟΝΟΝ ἀρ. Ηδδοὶς. ΡΟΡρο. (0611. Βεκκ. ἘΔ. εὖ οϑίθιὶ 
πεφυρμένα. 14. τὸ] οτῃ. Ὁ. 15. ὑστεραία ΙΚ.1,..0.Ρ. ὕστέρον 1. ὕστερα δ᾽ 
αὐτῆς Ο. φθεῖραι 1,.0.Ρ. διαφθαρεῖναι Ὁ. τύ. κινδύνου] κινδύνων 1. κακοῦ 
Β. οὖ πϑβοῖο 418 ΡδγΊβ. 

τηϊσηῦ Πᾶν θθθη Ὀθίνγθθη [Π686 ὕννο δχ- 
{ΓΘΠΠ65 ἸΡΕΤΘ Τ]ΘΓρΘα 1ῃ ΟΠ6 ΟΥ̓ Π| ΟἾΠΘΥ 
οἵ [Πϑῖὰ ἤθη {Π6 αθϑίοη οαπη6 ἴο 1Π8 
γοΐθ. ὅἴο 1 {πθ ἀθθαῖθ ἴῃ ἴῃ6 Βοιπδη 
Βϑηδΐθ Οἢ {Π6 ρει ιβηπηθπί οἵ {ΠπῸ δο- 
ΘΟΙΊΡΠΙΟ65. οἵ (δι ]]ηθ, {Π6 τη 0 Π8 οἵ 
(ἰϑαῦ ἀπ (ὑαἴο ννετα μάλιστα ἀντίπα- 
λαι, μα 15, ἴδον ὙΨΌΓΘ ἴῃ ἃ ᾿ΠΔΠΠΘΙ {6 

τέρας, ὙΜΏΪΟΙ ΞΘΘΠῚΒ [0 πη|6 [0 Ὀ6 8050- 
Ἰαΐο]ν ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 0 ἴΠπΠ6 β5θπ86 οἵ {Π6 
Ῥᾶββαρθ. [Ὁ 15 ἀρϑιγα ἴο βΒρροβθ {πᾶ 
δευτέρας σΔη) τηδᾶη προτέρας, τηθ ΓΟ ]Ὺ θ6- 
Οαῖιβθ. 1 ΒΟΙΠΘΕΠΊ68. ΒΙΡΉΙΠΟΒ. ““ὁπ6 οἵ 
ἐ ἔγνο, ψΠΘη {ῃ6 ΠιΙΏΊΠΟΥ οὗ {πΠ6 οὉ- 
Ἰθοῖβ. δηα ποῦ {Π611 ΟΥ̓ΩΘΓ 15. 81] {Παῦ {Π6 
ὙΡΤΙΓΟΙ νΊΒ 65 ἴ0 Πποίϊοθ. Απα δνοῦν αἱ- 

ΤΆ] γ]πρ’ ΡοΪπίβ οὔ {πΠ6 ὕψο ορροβὶίθ 
ῬΑΓΙ68 ; δπη6 Δ ΠοῸρ 1). Πα πηι. ἀπα 
ΒΕΨΘΙΓΆΙ ΟΙΠΘΙΓ ῬΘΥΒΟΠΒ δα ρτοροεθά 
ΤΠΟΪΟΠΒ ΠΟΑΙΥ ἴ0 [Π6 βᾶτηθ οῇδοι ἂ8 
(ὐαΐο᾽β, γοΐ (ὑαΐο᾽β ννὰβ δὐαορίοα Ὀν [Π68 
ΔΥΙΒΙΟΟΓΑΙΟ4] Ραγγ, ἃ8. ΘΧΡΎββιησ ννῃδΐ 
{πον νη θα τηοϑύ βίγοηρ]ν ἀπα ἀδοϊά- 
δα]γ. ὅδ ΟἴσἼογο, [,βἰΐθυβ ἴο Αἰοιιβ, 
ἌΠῚ τὲ 

3. τῆς προτέρας] 1 αν [Ο]]οινοα 
ΒΟΚΚΟΡ ἴῃ τϑδίουϊης π6 τραάϊην προ- 

[ϑπηρύ το δχρίαϊη {Ππ6 ρᾶββασθ, ννῃ δῖ 
δευτέρας 15 ἴΚ6η 1ῃ 18. ΟἾ]ΚΥ ΡΟΒΒΙ0]6 
ΒΘΠΒ6, ἈΡΡΘΑΓΒ ἴ0 1Τὴη6 ἴ0 Ὀ6 ΠΟΡΕΪ688. 
(Ο]]ῈΓ ἴῃ ΒΒ. 2Ππ4 βαϊοη ἄθοϊαγα8. Ὠϊμη- 
861 ἰο 6 οἵ {Π6 58Π16 ΟΡ᾿ΠΙΟη. 

13. ἔφθασε] Νὰ. Τ)Ιοάοτ. δ᾽οα]. ρμαρ. 
1}... ἃ.. ὃν ΑΒ8. 

τό. παρὰ τοσοῦτον--κινδύνου] 'ΤῊ15 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη Οὐοα8 ἀράαϊη, Ν᾽ 11. 2, 4. (αἴ 
τῃ6 6η4) παρὰ τοσοῦτον μὲν Συράκουσαᾶι 
ἦλθον κινδύνου. “Π6 ΟΥΠΟΙ νν6}} Κπονῃ 
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3᾽ 3᾽ ὃ ἃ « ᾽ 4 3 ᾽ὔ « ΕῚ ὦ 

ἄλλους ἄνδρας οὗς ὁ [[ἄάχης ἀπέπεμψεν ὡς αἰτιωτάτους 
", “ ᾽ ΄ , ταν 

Τπὸ ταν πόνον ΟὑΤὰας τῆς ἀποστάσεως ἴζλέωνος γνώμῃ δι- 
} πιοβὲ ἰογναστὰ ἷἱπ {π6Ὸ 7 ναλ ιο ΟΝ, ἀκα ΣΝ ΟΛ , ἱ ρον ἔφθειραν οἱ ᾿Αθηναῖοι" ἦσαν δὲ ὀλίγῳ πλείους 
5 ἴο ἀραίῃ:;: «πᾶ {πὸ 

Ὕ ΠΟΙ Ῥγορουὲν οἵ {116 

. 9 5011 οἵ 

, ἥ ΄ ΄- ν 

χιλίων. καὶ Μυτιληναίων τείχη καθεῖλον καὶ Ὁ 
κ᾿ ΄, “ ᾿ ΄ ᾿ ΠῚ 

τοονος, ο- Ψναῦς παρέλαβον. ὕστερον δὲ φόρον μὲν οὐκ 5 
οορὲ δὖ Μρεμντηηδ, ἰ8 

Τουΐοι θα Ὀν {πὸ ἴη- 

ΠαθΙαπίβ, ἼῸ ΡΥ 

Βοποθίου ἢ ἃ τϑηῦ [ῸΓ 

{ποῦ Ιαπᾶβ ἰοὸ 2700 

1. τῆς τῶν μηθυμναίων Ἰ,. 

φα865 οἵ παρὰ τοσοῦτον, παρ᾽ ὀλίγον, 
παρὰ μικρὸν, 816. 81], 1 {Π]π|κ, Βουπθί]ηρ' 
αἰ υθηῦ ἔγοιη {Π 686, ἀπ {π6 ϑεμο]ιαβί 
ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 πᾶν Ὀθθη οἵ {815 Ορ᾽ πο, ἴῸΓ 
16 βχρὶαἰηβ παρὰ τοσοῦτον ὈΥ εἰς τοσοῦ- 
τον, ἃ5 ᾿ῇ [8 πηθδηϊηρ ὙΨΕΓΘ ΒΙΤΗΡΙΥ, 
“ς Ἰηῖο 510 ᾿πητη]ηθηΐῦ ἀδηροῦ ΜΥΌΪ]ΘηΘ 
“ς ρᾳτη6.᾽ Παρὰ τοσοῦτον ὀλέθρου τηϊσῃϊ 
6 παπάεογϑίοοα ἔαιτ]ν οποιρῇ ἰπ {Π6 
ΘΟΙΏΙΠΟΏ 856η856, “δᾶ 50} ἃ ΠΑΥΤΟΜ, 
“ς Θ56ᾶρ6. ἔγοιη αἰδεέγιμοίϊοη, ; οδτηθ νυ] ἢ- 
ἐς ῃ 80 τη οῇ οἱ ἀθϑίγιοϊοι :᾿ἢ Ὀαΐ 
σαμποῦ Ὀ6 ΡῬΙΌΡΕΙΥ 588]4 {πᾶΐ “ΠΥ 
“6 ρα Π6 Μν] πη 80 τ πο οὗ ααησον," ἴοΥ 
{ΠΟΥ σγεγθ ἦη {Π6 ΨΘΙΥ σγθαΐθϑὺ ἀδηροῦ 
ΟΥΤΊΒΙς οὗἩἨ ρουϊβῃϊηρ, {πουρὴ {πον αἸὰ 
ποῦ δούπα!]Υ ρϑγῖβῃ. [Ῥε]ϊθνθ {πᾶῦ Μτ. 
ΒΙοοιηῆρα 15 τὶρῃῦ ἴῃ βαρροβιίηρ {παῖ 
{ΠῈγ6 ἰβ Β01η6 σοηΐαβιοη 'π {Ππ6 οχ- 
Ῥτγοββίομ, θθίννθθη ἐς τοσοῦτον κινδύνου, 
ΔΠα παρὰ τοσοῦτον οὐκ ἀπώλετο, τ1}]688 
Ἰπά4ορα κινδύνου Ὀ6 ἴακοη ἴῃ ἃ ΨΊΟΘΥ 
56η56, πού ΟἿΪΥ [ῸΥ {π6 ““ΠΚοΠποοα οὗ 
“ς ρογ]],᾽ ψ ΠΟ 185 ΡΓΌΡΕΟΥΥ ““ ἀδηροΥ,᾽ 
Ῥὰΐῦ ἴου “16 6ν}] οἵ ννῃϊο ἢ [Π6γ6 15. ἃ 
“ς ΚΘ Ποοα,᾽ ἴθ ΒΟ ἢ βθῆθθ ΜΘ 856 
ΟἿΓ Οὐ ὙνΟγ “ ἀδηροΥ; πα {Ππ6η 
παρὰ τοσοῦτον κινδύνου νοι] Ὀ6 οχ- 
ΔΟΙΥ οαμπϊναϊθηΐ ἴο παρὰ τοσοῦτον ὀλέ- 
θρου, “δα 50 ἢ ἃ ΠΆΓΟΥ ΘΒΟαΡ6. ἴτοτη 
“ ἀΔΏροΥ,᾽᾽ 1. 6. ““ὉΔπθ 80 ποῦ (6- 
“ε βίσ πο η.᾽" Π6 ἀπάϊορν οὔ [Π6 Επρ- 
ἸΙ5 ννογὰ ““ ἀδηρον 15 ποῦ σοῃο]βῖνο, 
θϑοαιιβ (Π6 ποίϊοη οὗ κίνδυνος 15. 850 
τα ἢ {μαΐ οἵ ““ΤἸΒΙΚς ΟΥ̓ ΠΙΚΟΙΠοοί,᾽ τ18ἃ- 
{Π6Γ {πῃ δοΐπα] ον], παΐ, ἃ5 15. νν6]}} 
Κποννη, Π6 νϑγ κινδυνεύω 15 οἴϊοη τι566 
γνΏθη {Π6 Βα} ]θοΐ 15 οἵ ἃ πϑιιῦγα] Κη, ΟΥ 
ΘνΘὴ θη βρθακίηρ οἵ {Π6 οἤδποθ. ΟΥ̓ 
ῬΓΟΡΔΌΙν οἵ ροοα. ΔΝ ΠΘγθαβ “ ἀδηρον 
15. ᾿ι86α ΘΕ ΓΟΙν 1Π ἃ θα 56η86, ᾿)οάτιδ6 

ἔταξαν Λεσβίοις, κλήρους δὲ ποιήσαντες τῆς 

γῆς πλὴν τῆς Μηθυμναίων τρισχιλίους! τρια- 
2 Χ ΄- ΄-“ « Χ 5 “-“ 5. δ ας Ν 

κοσίους μὲν τοῖς θεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, ἐπὶ δὲ 

χιλίους α. 

[Ππ6 ΟΥΙΡῚ ΠΑ] τηθαηϊηρ 18 ποῦ 50 πηιοῇ 
ΤΊΒΙς ἃ5. δοῖτ] τη ]βοΠ] θῇ, θϑηρ σοπποοῖθα 
ἢ {Π6 ΕΘΠΟ ““ ἀοτηπηαροι᾽" (ἀσοογά- 
ἴπσ ἴο θὰ (ὑδηρθ)ὴ) απ {Π6 [{δ]ϊαὴ 
“ ἀΔΠΠΘΡΡΊΑΓΘ, ἢ ἃΠα 81] [ῃγϑϑ θοίηρ ἀ6- 
τῖνϑα [ΠῸΠῚ ““ ἀδηηηι ἢ οὐ ἴΠ6 Ἰονν [,ὰ- 
ὉΠ ““ ἀδιηπἰδτίτιπη.᾽ἢ 

6. κλήρους] Μερίδας τοοία. ἰπΐογρτο- 
ἰαῦαν ΟΠ Ο]Ἰαδίθβ. δύ θη κλῆρος 
ῬΟΓΙΙΟ, 5᾽ν 8 τηοῦτι8 ΔΟῪῚ ΘΟ]ΟὨΪ5, [ἢ ἄσΤῸΒ 
Ποβύθτιβ Δ δ πηΐοβ ΠῚ15515, ν6] πονὰ τ0}}6 
ΘΟΠα Ια οἰν]θ 5. νι γ τη βουίθ δἰβὶσ μαἴμ8. 
γιά. ϑρδημβιη. δα Ατϊβίορῃ. Νιι)). ν. 
202. οὗ δα (Δ|ΠΠτπφ ἢ. Ἡνγπηη. τη 196]. ν. 
281. οἱ Ῥεγζοη. δα δ] 1. Χ]]. ψαγ. 
ΗΙβῦ. ὅτ. Ροβίθυϊουϊβ σϑηθυὶβ κλήρους 
λογθάϊα νοοαθαηῦ ἘἈοπιδηὶ, πο Πογο- 
ἄθπὶ βϑαπθυθηΐατ, τὖ ἰῷ Ἄαττο 1. 46 Ἐς 
Ἐπί. το. ΠυκΚΕΕ. 

Ἴ. τριακοσίους---ἐξεῖλον) [) 6 ΠΟΟ ΤῆοΓ6 
ψοίθσιιη, ἴῃ αἰν] θη 15. ἀρτὶθ Ὁ Ποβῖθ 
οαρΕ18, ἀρὶῦ ρδηθμοιη. 1) ̓ββουέ. ΓΧ, ἀ6 
Ῥτβίαηξ. οὐ ἴα Νιυχηΐδιη. ρᾶρ. 6ύρ. 
οὗ δα Ψυ]δηὶ Οταΐ. [. ρὰρ. 218. θυ ΚΕΝᾺ. 
“ΓΘ ρουγοηβ οἵ Ἰαπα ἴπτι5 ἀϑϑῖσηθα ἴῸ 
[Ππ6 ροαβ ἴῃ ἀποίθηῦ τθθοθ ἀπ ουηθ 
γνΘ ΓΘ. σΟΠΒΙ θυ ἃ ρατῦ οἵ {πΠ6 ῥτορουίν 
οἵ {Ππ6 βἰαΐθ, ἀηα {κὸ οὔποὺ ΡῈὈ]1ο Ἰα πα 8 
ὙνΘΓ6 ἀΒΌΠΠΥ 1οΐ οἷ᾽ το Πα Ιν 1818, νυν ῃῸ 
νοῦ θοισπα ἰὼ Κορ ὉΡ ἴπ6 βδογθῆ 
θυ] αἸηρβ, το Ῥτονιθ ν]οῦϊπη8. ἀπ ἃ]]} 
{ΠῚΠΡ 8. ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ [Π6 βαουῆςσθβ, ἀπα 
ἴο πηαϊηΐαϊη ἴΠπΠ6 Ρυϊθϑίβ ἃπα ἸΠΓΘΤΊΟΣ 
ΤῊ] βίου. οὗ [Π6 θη ρ]65. ὅθ Αὐὶβίοι]ο, 
Ῥο]τῦοβ, Ν1|. το, τι. ᾿βοογαΐθϑ, Αὐθορα- 
οἷα. Ρ. τοῦ. 6. Βοκκον. ΗἨδυροογαίοη, 
ἀπὸ μισθωμάτων. ΧΘΠΟΡΒΟΙ, Υ ροῦρΆ]}. 
ΙΝ. το. Αρρθηῖβ {Ππρ]οὰβ, [)6 Οοπΐτο- 
γ 618. Δρτουη), Ρ. 73. Ηνρίηαβ, 1)6 
Ταγα!}. ΟὈὐηδυθαθηα. Ρ. 2ού, ἴῃ {Ππ8 
ΟΟἸ]οοῦίου οἵ ϑουιρίοτοβ οὶ Ἀρτγατίο, 
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" ἌΓ Ἐν ΕΒ -“ » ΄“ ὕ 

Αἰποηΐαπὶ οἰείσοηα μον τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν κληρούχους τοὺς 
ῬΘΟΟΠῚΘ ἴΠ6 ΡΓΟΡ  θίουβ ͵ ΄, - ͵, 
οἵ ἐμ Ξοῦ, λαχόντας ἀπέπεμψαν᾽ οἷς ἀργύριον Λέσβιοι 

΄ὔ ΄“ Ἂ Ε ΄’΄ “- » “ ΄ “ ΄ 

ταξάμενοι τοῦ κλήρου ἑκάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο μνᾶς φέρειν 
» Ν Ε ΄ Ἂ - ΄ Χ Ν Χ » “ 

αὐτοὶ εἰργάζοντο τὴν γῆν. παρέλαβον δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ 4 
» ’, “ δ Ψ σ΄ σ “ δ, 

5 ἡπείρῳ πολίσματα οἱ ᾿Αθηναῖοι ὅσων Μυτιληναῖοι ἐκράτουν, 
ἈΝ « ΄ “ . “ ἊΝ δὴ Ν ΄ 

καὶ ὑπήκουον ὕστερον ᾿Αθηναίων. τὰ μὲν κατὰ Λέσβονδ 
[χ4 » ,ὔ 

οὕτως ἐγένετο. 
Ν, “ “ ε 

11. Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει μετὰ τὴν Λέσβου ἅλωσιν 
3 “ ΄ὔ “ ΄ “ » “Α 

Αθηναῖοι Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγοῦντος ἐστράτευσαν 

ΒΛΑΝΟΝΙΟ 

αὐ. 

δος 7 ΝΣ “ Ὰ ΄σ νιν ΄, 

ἐπὶ Μίνωαν τὴν νῆσον, ἢ κεῖται πρὸ ΝΜεγάρων͵ 
» “- Χ ΕΠ γΟ ͵ » Γ ΞΕ 

ΤῊΘ δια} μιυπὰ οἵ ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ πύργον ἐνοικοδομῆσαντες οἱ 

4. ἐξειργάζοντο 1,..0.Ῥ. ἠργάζοντο Ἐὶ. 
ὕστερον 1,..0.Ρ, τὰ μὲν) ταῦτα Ὁ. 

.Ἡ.. (0611. μίνωαν νιρο, εὐ Βεκκ. 

εα. Εἰραὶϊ. (Οοπιρᾶτθ 841530 ΒΌςκῃ, 
ΘΔ β ΠΔΒΠ ] πη σ ἀ6Γ ΑΥΠΘΠοσ. ὈΟΟΚ 1]. 
0.2. Ἴπεγθ ΨΈγΘ ΟἴΠΘῚ Ἰηβίδηοθβ οὗ 
1απα σοπβθογαΐθα Ὀγ ̓ ἱπα]νΊ 118}8. [0 ΒΟΙὴΘ 
σοῦ, ἴῃ νν Βὶοἢ [Π6 τέμενος, ΟΥ Ἰαπα {ῃπ5 
βεῦ δρᾶτύ, ννὰβ 5{1] ροββθββθα ΟΥ̓ {Π6Πὴ 
πα {πεῖ ῬοβίθυΥ, Βα ]θοῦ ΟὨΪΥῪ ἴο {Π8 
σΠάτρα οἵ Κοϑθρίηρ Ρ ἴΠπ6 ἴθιηρ]6, ἀπ 
1058. ΒΕΓΨΊΟΘ, ΔΠ τηδ]η αὶ πΙπρ᾽ 108. Τη]Πη185- 
ἴεγβ. 6 οδ]θοῦ οἵ {π888 δομηβθοτᾶ- 
ΤἸ0Π5 τνὰβ ἴ0 Βθοιγθ {Π6 ροββθββίοη οὗ 
{Π6 Ἰαπα τποσα οἰξβούια!!ν, ὈῪ ρυϊηρ 1 
ὉΠΕ4ΘΓ {Ππ6 βαποίϊοη οἵ γο]ρίοη. 8 [Π6 
γν6}} Κποινη οα586 οἵ Χθπορῃοη {Ππ5 οοη- 
ΒΘογα τ πρ ἢ15 ἰα πα αὖ 1] 5 ἴο [)1ᾶΠᾶ, 
ΑΠΆθ4815, Υ. 9, 6---ἰ3. 8Δη4 Μδπατ5 
ΟἸαἸαϊηρ' ἕο ΠΙτη861 Δη4 ἔδτα]ν {Π6 ρεγ- 
Ρδίμδὶ] ρυϊθβίμοοα οἵ ἃ ἔθπηρ]8 νν Β] ἢ ἢΘ 
Βαᾶ θ0} το Ψαριΐο {π6 1) ε]νογον, Η6- 
τοἀοίΐμ8, 111]. 142,2, 5- ΕἼΠΆΠ]γ, σουία!η 
ῬΓΙΘβΊ Ποοαβ ἃ πα βδογθα Ἰ.Π6}8 τν6ΓῈ Βοιηθ- 
Ὦπη65 ρίνθη ἴο {πὸ Κιίηρβ, ἃ8 ἴο Βαΐζιιβ 
αὖ ὕγγθηθ, Ηεογοῦοῦ. ᾿Ν΄. τόι, 4. ἀπὰ ἴο 
{π6 Κίησϑ οὗ ϑρατία, ΗἩοτγοαοί. Ν]. σύ, τ. 
Ιη {π686 οαβθ8 {πὸ ριοῆίβ οὗ {Π6 Ἰὰπά 
τνϑηΐ οἵ σοιΓΒ6 ἴο {Π6 ΚΊΙΠ 5 τη αἰ ΠίθΠ8 ΠΟΘ 
ἴῃ 1ῃ6 ἀοαὈ]6 οαρδοϊίν οἵ ργιθδῦ ἂπά 
τϑηδηΐ, γν ἢ116, Ὀγ Ὀθὶηρ' Ἰηνϑβίθα ψν] ἢ {Π6 
ΒΔΟΓΘΩ σΠαγδοῖθυ, 15 ὕθθπιγα οἵ [Π6 βδουρα 
ἸΑΠπα τννὰβ ἃ βΒοῦσοα οὗ αἸρηΥ 85. νν6}} ἃ8 
οἵ δαναηΐαρθ. 

1. κληρούχους---ἀπέπεμψαν 'ΠΠ6Υ βοηΐ 
[Πθῖὰ οὐ ΡΓΟΠΔΌΙΥ ἴο ἀϑοθγίαιη {Π|6 5128 

6. ὕστερον ἀθηναίοις ἃ. ἀθηναίων 
8. τὴν) οἵη. 1,..0."Ρ. 1ο. μινώαν 

Δ Πα βἰπδύϊοη οἵ {Π6ῚΓ στοβρθοῦννβ ΒΠᾶτοϑ, 
Δα ἴο ΔΓΓΔΏΡΘ τηδίζουβ ΊῸἢ {ΠΕ6ῚῚ Γαΐπιγο 
τθηδηΐῖβΒ. Βαΐ ἰᾧ 15 οἰθαγ {πδ΄ ἴΠϑνὺ 616 
ποῦ σΟΠΕΠαΘ ἴο να ἴῃ {6 ᾿ἰ5]4Πη6, [ΓΟ 
411 [πΠ6 βιιβθαπθηΐ βίουυ οἵ {πΠ6 σϑνο]ϑ 
ἴῃ 1,6580ο5, ΠΙ1. 22. 23. ἀμ Χϑπορἤοῃ, 
ΗδΕ]]θηϊο. 1. 6. [1]. 2. ψὮ]Οἢ ον θη ΠΥ 
Βῃθυνβ ὑΠπαῦ [Π6ΓΘ ννὰβ πὸ ρορμῃϊαίοη οὗ 
ΑἸΒθπϊδη οἰ ΖΘ 8 [Π6η γοϑιἸηρ ποτ. 1 
15. ΟἸΘΑΓ 4150 ἴτῸπὶ Ὗ []. 57, 2. ποτα Ππα- 
οΥα]α 65, 1η ΠΙ5 ἀοσοπηΐ Οἵ [Π6 ΘΟΙΠρΡΟΒΙ ΠΟ ἢ 
οἵ [ῃ6 ΑἸ Πθῃϊδη ΔΡΠηδιηθηΐ δ΄ ϑυγΆΘιι86, 
τη ΘὨ ΠΟ 8 {πὸ ΑἸΠΘπίδη βϑί 16 γ5 οἵ Φυριπα 
δα Ηἰβίθα, θοΐῃ οἵ νοι τηϊιβὺ πᾶν 
Ῥθθη [δι 1655 ΠΠΠΘΓΟΙΙΒ. Δη6 οἵ 1688 1πὴ- 
Ροτίαποβ ἴπᾶπ {Π6 ἴῆγθα ὑποιιβαηα βοῦ- 
{608 οἵ [μ680οβ, δα {Π6} τϑΔ}}νῪ βϑυ]θα 
{πογθ. Βεβιθβ, ἃ [ἴΠ6 οἱα ᾿πῃαὈιζαηΐβ 
σΟὨ πο ῷ να οἢ {ΠΕῚ1 Ἰαηα, πα τὸ 
ου]αναία τ, 1Ὁ νοῦ] πᾶν θΘΘῃ ἃ ΠΊΘΓΘ 
ΒδηἸβῃτηθηῦ [τοτη 8}1} [Π6 βη]ογιηθηΐβ οὗ 
ΑΥμθη8. νιποιιῦ ΔΠΥ ΟὈ]εοῖ, πα {Π8 
ΑΥΠΘηϊδη ΠΥ ΠοἸ θυβ σοηθ ἴο ἰἰνθ ἴῃ 
Ἰ4]Θηθ85. δ [650 08, νν θη {πον τηϊρἢϊ 
Ἰαβὺ ἃ8. θαβϑ]γ πᾶν γϑοοϊνϑα {Π|6}} σϑηΐ αὐ 
Ατμθηβ. Οἱ τῃ6 ψῇοὶα βθ]θοῦ οἵ {ἴπἸ6 
κληροῦχοι, ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΕΠΙΠρ νἱτἢ {Π6 οο- 
Ἰοηὶ οἵ ἤοιτηθ, 4α] 18. ΔΟΤῚ ἀβϑιρ Πα Δ - 
ἴὰγ, 5866 βόσκῃ, ϑιααιβῃβΠαϊίαπρ;, ὅς. 
νο]. 1. θΟΟΚ 1]. ο. 18. 

1ο. Μίνωαν τὴν νῆσον] ϑίταρθο, ΙΧ. 
Ρ. 391. ἄκραν νοοαῖ. ΠΓζΚΕΚΕ. 
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. ἱρὰ ΄ ᾿ ιν 

2 Μίποα, ο΄ Μοραα, Μεγαρῆς φρουρίῳ. ἐβούλετο δὲ Νικιας τὴν 
ἷἶβ Οσοαρῖθα ὈΓΥ ἴμ6 ΐ 

ΑἸ ΘΠΪ8}5. 

Ἃ » Ψ ’ ΄“ ΕῚ 

φυλακὴν αὐτόθεν δι’ ἐλάσσονος τοῖς Αθη- 
,ὔ Ἂν Ἀ » Ν ΄“- Β δό οΥ̓ “ »" λ ΄ πὰ 

ναίοις καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βουδορου καὶ τῆς Σαλαμῖνος εἶναι, 
Ψ 4 “ Ἂς ΄-“- ΒΕ » “ 

τούς τε Πελοποννησίους, ὅπως μὴ ποιῶνται ἐκπλοὺυς αὐτοθεν 
᾽’ὕ , - Ν Ν ΄ 

λανθάνοντες τριήρων τε, οἷον καὶ τὸ πρὶν γενόμενον, καὶ 8 
“- ΄- ΄σ΄ ΄-“ “ ΑΥ 3 ΄σ 

λῃστῶν ἐκπομπαῖς, τοῖς τε Μεγαρεῦσιν ἅμα μηδὲν ἐσπλεῖν. 
πα Ά 53 ἈΥΥ ἐν “-“ ΄ “ ΄ ΄ ΄, 

ϑέλὼν οὖν ἀπὸ τῆς Νισαίας πρῶτον δύο πύργῳ προέχοντε 
“ » ΄ Ν Ν " ) Ἂ Χ “ 

μηχαναῖς ἐκ θαλάσσης, καὶ τὸν ἔσπλουν ἐς τὸ μεταξὺ τῆς 
᾿ 5 ΄ » “ ἊΝ ΧΝ 5 “ » ᾿ώ - Χ 

νήσου ἐλευθερώσας, ἀπετείχιζε καὶ τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου, ἣ κατὰ 
΄ κ ΄ ᾽ ͵ 53 ἘΞ ͵, ᾽ χ 

γέφυραν δια τενάγους ἐπιβοηθεια ἣν τῇ νήσῳ οὐ πολὺ το 
΄, ᾿"Ἤ » ἢ « ἈΝ “ 5 »» ᾽ « ’ὔ 

4διεχούσῃ τῆς ἠπείρου. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειργάσαντο ἐν ἡμέραις 
λί “ δὴ Ἂς » ον ΄ ΄- » Ἃ Ν Ν 

ολιγαις, υστεέρον θὴ Και ἐν Τὴ νῆσῳ τειχος ἐγκαταλίπων Και 

φρουρὰν ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ. 

1. ἐβουλεύετο Κα. 2. αὐτόθι Ο. 4. βουδούρου Υ. 4. μὴ] οιχ. Ρ. 
αὐτόθι Ρ. αὐτῶν ΔΑ.Β.Υ ο. 5. τε] δὲ 1,.Ο. οι. α.ἢ. 6. ἐκπομπὰς Ὦ. 
ἡ. νισσαίας Ο.. εἴ ρῥτῖπηα τηᾶππ (Ὁ. πρῶτον] οἴῃ. ἴ. δύω ΟΕΡ, Σ, 0. ἢ ἡ Ἀ. 
1ο. ἐπιβοηθείαι Ἐ'. ἐπὶ βοηθείᾳ Καὶ .ο. 
γαις ἡμέραις Υ. 

4. τούς τε Πελοποννησίους] (458. Ὠϊς 
δὐἀδοτρίαιη Παροῦ βομο]οη, ἐβούλετο 
δηλονότι. [τὰ ἀοοσιιδβαίντιβ τοὺς ΠΠελοπον- 
νησίους, Ὠϊς ΕἸ ῬΓῸ ΠοΙηϊΠδΐνΟ, α118 81 
οϑϑϑί, καὶ ὅπως οἱ Πελοποννήσιοι μὴ ποι- 
ὥνται ἔκπλους. Η δ. σοΟΠΒΓΠΟΙΪΟ τιδι[δ[18- 
πὰ δϑῦ στ ψΈΓΌ15. οἶδα, ὁρῶ, φοβοῦ- 
μαι, ΘΟΓΠΙΊ( 6. ΒΥΠΟΠΥΤΗΪΒ, Οὐ] 115. τηπ]α 
ΘΧΘΙΊΡΙα σοηροββιῦ ϑίθρμδη. δα δουρί. 
46 [14]. Ρ. ρΡ1. Νέξβς ἰδιηθῃ ᾿πίγθα 6 8 
Οαπὶ 8115. [)6 λέγω εἰ ἀγγέλλω νἱά. 
απ δαποίαν Ο]αγ. ἄτοπον. δα Αυτίδη. 
111. τ. Αὐἰβίορῃ. ΡΙαῦ. σύ. σὺ πρότερον 

σαυτὸν ὅστις εἶ, φράσον. ΝῸΙΡ. 144. 
ἀνήρετο Χαιρεφῶντα Ψψύλλαν ὁπόσους 
ἅλλοιτο τοὺς αὐτῆς πόδας. Ἐῤ᾿ Αν!ῦ. 
1269. Δεινόν γε τὸν κήρυκα, τὸν παρὰ 
τοὺς βροτοὺς Οἰχόμενον, εἰ μηδέποτε 
νοστήσει πάλιν. υ ΚΕᾺ. 

τούς τε Πελοποννησίους, ὅπως μὴ ποι- 
ὥνται] Π6. δοοιιβαῦνθ οαβ6 15 οὐνἹηρ [0 
τὴν φυλακὴν γν 10 ἢ πα ργθοθαθα ἰζ, ἀπὰ 
Δ ᾿ΠΠηϊνο τηθο νγὰβ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἰη- 
ἰοπαοα το [Ο]]ονν, μὴ ποιεῖσθαι λανθά- 
νοντας, ᾿πδίθαα οὔ ΒΟ ὙΠΟ 1168 
ΘΠμαηροά τΠ6 σοηϑίχιοιοη, ἀπηα υντοΐθ 
ὅπως μὴ ποιῶνται λανθάνοντες. 

ἡ. ἑλὼν οὖν ἀπὸ τῆς Νισαίας κ. τ. λ. 

ἐν ὀλί- 11. ἐξειργάσατο 1.1,.0.6.ἃ. 

ΤῊ 5βιὑππδίοηβ οἵ ΜΊποα ἀπα ΝΊβοθα ἃΓ6 
πον αοίουμη πα ὈΥ [Π6 ᾿πνθβι σ . 0 Ὲ5 
οἵ Μτ. ϑργαῖ οἵ Η. Μ. Κ. Ββαοοῃ. Η!8 
ΤΡ ἃηα βκβίοῃ νυ ΤΠ6 ΡάροΥ ψΒοἢ 
ΠΠαβύταϊθβ. {Π6 πὰ νοῦ ΡῈ 56 ἃ Ἰῃ {Π8 
ΨουΣΠΆ] οἵ {πΠ6 (ἀδορυάαρμϊοαὶ Ῥϑοοϊείν, 
νο]. ΨἼΠΠ). ρατί 11. Ρ. 205. δπᾶ Ὀγ 1ῃ68 
ϑοοΙούν 8. ῬΟΥΓΏΙΒΒΙΟῚ ΠΟΥ ΓΘ ΠΟ ἴη- 
βουΐθα αἱ ἐπ δηὰ οἵ [Π18 νοϊπτηθ. Μίηοα 
Πα58 Ἰοὴρ' βίησε σθαβθῇ ἴὸ Ὀ6 πῃ ᾿β]αηῇ, 
Ῥαΐ {πΠ6 τπο]θ ψ ]οἢ οἱοβθα {Π6 τπουὰτῃ 
οὗ [π6 Βαγθουγ, ἀηα οἢ νυ] ἢ Δοοογαϊηρ 
ἴο ομβίοπι βίοοα οὴθ οἵ {86 [ουνΟΥΒ 
γΡΏ] ἢ ἀοίεπαθα {Π6 δηΐγαποθ οἵ [Π8 
ῬΟΥΐ, τηᾶὺ ἰΐ ἈΡΡΘαΥΒ 861] 6 {ταςρρᾶ:; 
ταπηΐηρ᾽ ἴῃ ἃ δ᾽. ὅδ. Ἰὰς, αἰτθοίοη ἔτοτῃ [Π68 
ΤΌΘ ΚΥ Ἀ}] τυ] ο ἢ τνὰβ ομοθ {Π6 ἰδ]αηα οὗ 
Μίποα, Τπθ νόογὰβ ἀπὸ τῆς Νισαίας 
ΟὍΠΠον. πἀπάουβϑίαπμβ ἴο τηθδῃ, “ οἢ [Π8 
κε 5146. οἵ Νίβεθα,᾽ ἃ8. ορροβϑᾶ ἴο τὸ ἐκ 
τῆς ἠπείρου ἃ Ἰἰξ{16 θοϊονν. Οἱ [Π8 ἵνο 
ἴοννουβ ἴα κθη Ὀγ ΝΊοῖαβ, οπ6. ῬΡΤΟΌΔΌΪΥ 
βίοοα οὐ ἴΠ6 δῃηα οἵ 1Π6 τηο]6 ὑνῃ]ο ἢ τὰ ἢ 
οὐ ἴτοπ Μίποα, πα {ῃ6 ΟΟΓ Ο ἃ 
ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΟΙΏρ᾽ Τη016 νυ ΠΙΟἢ στὰπ οὐδ ἔγοτη 
{Π6 πηαῖῃ ἰαπα τονναγβ 1, [Π6. ΘΗ ΓΆΠΟΒ 
ἴηΐο {π6 Βαυθουν ᾿γὶηρ θεύννθθη {Πθτη. 



ϑ 

ΙΟ 

111. Ὑπὸ 

οἱ Π]λαταιῆς 

ΡΙΙΑΤΖΑ. 

ΟὉΠοΟΙ βίο οὗ {Π6 βῖθρθ. 

ΤῊ τριμδὶ πη ᾿ἰπΠὰ- 

Ὀϊταηΐβ, Ρῥγεββθοᾶ Ὀν 

ΤἈτηἷη6, ΒΕΓΓΘΠΩ͂ΘΡ 

πθιηβοῖνο 5 8ΔΠ4 {πΠοὶγ 

οἷν ἴο {Π6 Τιδοράφιηο- 

Πδη5, ΕἾΘ ΟΘΟΙΉΙΗΪ8- 

ΒΙΟΠΘΙΒ 56ηὖ ἔτΌ τη ΞΚὅξΡ8- 

ἰῷ ἴο ἰγνγ {Π6πὶ ἴῃ ἃ 

ΒΕΓΗΤΊΣΤΎ ΤΠ ΠΠΘΓ, ΤῊ 

ῬΙαύεθ 8 85Κ ἃπᾶ οὉ- 

ἰαῖη Ιθαν ἰο 6 πρασγὰ 

ἴπ {Ποῖσ οὐ ἀοίθπορ αὖ 

ΕτΘαῦο  Ιϑηρίῃ. 

ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ. Π. 52. 
ΡΙΑΤΙΑ͂Α. Α.6. 497. ΟἸντΡ. 88. 3. 

Ν Ν » Ἁ , ΄“ ’ὔ ’ὔ Ν 

δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τούτου καὶ 

41 

» ς , ΄σ »ὼλΧ 4 

οὐκέτι ἔχοντες σῖτον οὐδὲ δυνάμενοι πολιορ- 
΄ ͵ ΄ ΄ 

κεῖσθαι ξυνέβησαν τοῖς [Πελοποννησίοις τοιῷδε 
’ , » “ “-“ Ἷ « Ν 

τρόπῳ. προσέβαλον αὐτῶν τῷ τείχει, οἱ δὲ: 
» 7 7 Ν πῶ χ2 

οὐκ ἐδύναντο ἀμύνεσθαι. γνοὺς δὲ ὁ Λακεδαι- 8 
᾿ς 57 ἈΝ : ’ὔ » ΄“ ’ὔ ν ΕῚ 

μόνιος ἄρχων τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν βίᾳ μὲν οὐκ 
» ΄, « ΦΥς » Ἄ Ν ἊΝ » “ » 

ἐβούλετο ἑλεῖν: (εἰρημένον γὰρ ἢν αὐτῷ ἐκ 
“ 7 

Λακεδαίμονος, ὅπως, εἰ σπονδαὶ γίγνοιντο ποτε 
Ν ΄ 7 

πρὸς ᾿Αθηναίους καὶ ξυγχωροῖεν ὅσα πολέμῳ 
,ὔ 2 ε ΄ ι Ἂ ,ὔ 

χωρία ἔχουσιν ἑκάτεροι ἀποδίδοσθαι, μὴ ἀνά- 
», ε ἽΛ, » ΄΄ « ΄ 

δοτος εἴη ἡ [[λαταια ὡς αὐτῶν ἑκόντων προσ- 
΄ δὰ Ξ.; “ ΄ 

ὡρησαντωνὴ προσπέμπει δὲ αὐτοῖς κηρυκα μ " 
᾽ » “ - Ν ΄ εἰ “ 

λέγοντα εἰ βουλονται παραδοῦναι τὴν πόλιν ἑκόντες τοῖς 
,ὔ .Ν “ 3 , , ᾿ 

Λακεδαιμονίοις καὶ δικασταῖς ἐκείνοις χρήσασθαι, τοὺς τε 

ἀδίκους κολάζειν, παρὰ δίκην δὲ οὐδένα. 
͵ 5 Η 

κήρυξ εἰπεν 

΄ ᾿. « 

τοσαυτὰ μὲν Ο4 

- ᾿Ὶ 9, Ν ΕΣ » ΄ 5» ΄ὔ 

οἱ δὲ (ἦσαν γὰρ δὴ ἐν τῷ ἀσθενεστατῳ) 
Χ ’ ἊΝ 3, « 

παρέδοσαν τὴν πόλιν. καὶ τοὺς ΠΠ]λαταίεας ἔτρεφον οἱ ΠΠελο- 5 

2. οὐκέτι] οὐκ ς.ἴ. 
5. ἐδύναντο Ἀ.Ε.Η ΚΟ .4.6. Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΙΚ. σοί! ἠδύναντο. ἐ πε όρετο 

αὐτῷ Ν. 
ἀμύνασθαι ἃ.6. 
ὃ. γένοιντο 8. 

4. προσέβαλλον (.(.1. αὐτῶν] οτη. Ε.1,..0.ὈΡ. 

6. αὐτῶν] οπι. ΗΝ. λακεδαιμονίοις ἃ. 
Ἵ 12. προπέμπει 

7: γὰρ!) Υ᾽ Ὁ. 
11. προχωρησαντων Ἐ.. . 14. τε] 

δὲ Και ο. τ6. κῆρυξ θεκκ. 

12. λέγοντα, εἰ βούλονται κ. τ. λ.1 ΤῊΘ 
τνογαβ εἰ βούλονται ἅτε ἴο 6 ἀπαουβίοοα 
85. ἴΠ6 Ποτα]4᾽8. συρϑίίοη, “Ατθ {ΠΟΥ͂ 
“ς ἀΙΒΡοβθα [0 ΒΌΣΤΘ Π6Γ {ΠΕῚΓ οὐΐγ το [Π68 
“ς Τ᾿ δοθἀεοιποπίδηβ, Δηα βαθτηϊξ ἴο {ΠΕ6ῚΓ 
“ς Ἱπαστηδηΐ, ἀηα {παὸ {ΠοΥ 5Που]α ρμὲ- 
κε ὨΙΒῃ [Π6 στ]ῦν, Ὀπΐ ΠΟ Οη6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ 
““ τρ ἠπβέϊςο δ᾿ Βούλονται 18 μῃΐ ἴῃ {Π6 
᾿πΠ]ΠἸοαῦνα τηοοῦ, δοοογαϊηρ ἴο {πᾶ τν6}]} 
Κπονι ρῥγαοίϊο οἵ [η6 σθθῖκβ ἴο Β]6 πα 
{Π6 ἔουτηβ οἵ αἀγατηαίς ἃπα Ππαγγαίνα 
ΘΟΙΡΟΒΙΠΠΟη Τοροίμου, πβηρ Π6 τηοοῦ 
ἀπ ἴθηβθ ΠΟ ὕΠ6 ΒρΘΆ ΟῚ ΠΙΠΊΒΕ] 
νου] πᾶν πι864, γεῦ Δαορίπηρ [Π6 {πἰτὰ 
Ῥογβοη Ἰηβίθαα οὗ [Π6 βθοοηά, 8ἃ8 στο] Πρ᾽ 
1Παΐ 6 βαϊα 80 ἀπα 50 ἴο ἃ {Πϊγὰ ρατίυ. 
Ἐὸν [ῃ6 θχργθββίοῃ εἰ βούλονται ννὶποὺΐ 
ΔΏΥ ΓαΓΓΠΘΓ ΔΡΟΙΟΞΙ5, σοιηραγ [Ν΄, 37, 2. 
ἐκηρυξάν τε, εἰ βούλοιντο τὰ ὅπλα παρα- 

δοῦναι καὶ σφᾶς αὐτοὺς ᾿Αθηναίοις ὥστε 
βουλεῦσαι ὅτι ἂν ἐκείνοις δοκῇ. [1 Πᾶνα 
[Ἀθη τε 1 τούς τε ἀδίκους ἃ8 ἴΠ6 5ΙΠ10]6 
σΟρΡα]αῦνα ΘΟΠ] πΠοίοη ἢ {πὸ δα θ]θοῦ τὸ 
κολάζειν 15 ππαογβίοοα ἔγοιη [Π6 ῥτθ- 
σραϊηρ ψνογ8. δικασταῖς ἐκείνοις χρή- 
σασθαι, ἀηα {[Π6 ἴδη86 15 νὩΓ]Θα ΡΟ ΠΔΡ5 
ἴου {πᾶῦῷ νϑυν τθάβοη, ἴο βῆδνν {Παῦ τῃ8 
ΒΌΡ]Θοῦ 15. σμαηρσθα ; Δ Πουρἢ (Π6 ῥτο- 
βϑηΐῦ δηα δογὶβί, δπα {πΠ6 ργθβοπί δα 
ξαΐαγοθ, ἃγθ ο Πα 1ῃ 50 ΤΠΔ ΠΥ ΟΥΠΘΓ 1η- 
βία ποοβ (0 Ὀ6 Ἰοϊηθα ἰοροίμθγ ἴῃ {Π6 
ΒΆΤΠΘ. βϑηΐθηοθ ἰοῦ μέλλω, βούλομαι, 
ΔΠ6 ΒΙΠΉ1]ΔΥ ν  5, {Πα 10 15 ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓῪ 
ἴο 5661 [ῸΓ ΔΗΥ͂ ΑΓ Ο.]ΑΙ ΤΘάβῸ ἴοτ {Π6 
νἈΓ] ΟΠ. ἔγοπὶ Οη6 ἴθη86 ἴ0 {Ππ6 ΟἴΠΕΓ. 
366 ΠΌθθοκ, Ράγεσρὰ δα ῬὨγυηϊοΝ. ΥἹ. 
Ρ. 747: ποῖΐθ. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ῬΙΑΤΖΕΑ. Α. Οἱ 457. ΟἸνπιρ. 88. 3. 
,ὔ «ε ’ Ἂ » “ [- » “ , 

ποννήσιοι ἡμέρας τινὰς, ἐν ὅσῳ οἱ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος 

410 

Χ 7 , , ᾿ κονς 
6 δικασταὶ πέντε ἀνδρες ἀφίκοντο. ἐλθόντων δὲ αὐτῶν κατη- 

Π Χ Ω 7, ΄, ᾽ ΄ Ἂ » Χ 3 Ἄ 

γορία μεν οὐδεμία προετέθη, ἠρώτων δὲ αὐτοὺς ἐπικαλεσά- 
“ 7, ν᾽ , Ἂ, Χ 

μενοι τοσοῦτον μόνον, εἰ τι Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμ- 
γι » ΄ » ΄“΄ κ΄ ᾽ ᾿ 5 , 

μάχους ἐν τῷ πολέμῳ τῷ καθεστῶτι ἀγαθὸν τι εἰργασμένοι 5 
΄ . Ἅ ΄ ΄-“ 

γεἰσίν. οἱ δ᾽ ἔλεγον, αἰτησάμενοι μακρότερα εἰπεῖν καὶ προ- 
΄ -- ἃ 7 ͵ Χ ΄ Ἂς 

τάξαντες σφῶν αὐτῶν ᾿Αστύμαχόν τε τὸν ᾿Ασωπολάου καὶ 
΄ Ν ᾽ 7 ΄, Ε , 

8 Λάκωνα τὸν ᾿Αειμνήστου πρόξενον ὄντα Λακεδαιμονίων. καὶ 
’ Ε Ἄ 

ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε. 

11Π. “ΤῊΝ μὲν παράδοσιν τῆς πόλεως, ὦ Λακεδαι- 
{ς “ ΄ ὩΣ ΜΑΙ ᾽ ΄ ᾽ ΄, ὃ , ὧλμ":! μονιοι,, πιστεύσαντες ὑμῖν ἐποιησαμεθα, οὐ τοιάνδε δίκὴν 

΄ ιν 4 Ψ ΄ ΒΩ 

ΒΡΕΒΟΗ ΟΡ ΤῊΒ (ὁ ρἰίῤμενοι ὑφέζειν, νομιμωτέραν δέ τινα ἐσε- 
ΡΙΑΤΖΕΑΝΞϑ. 

» - 5 ᾽ ᾽΄ “ἢ 

ΤΠ ὀχριθος (πος “ σθαι, καὶ ἐν δικασταῖς οὐκ ἐν ἄλλοις δεξά- 

1. τῆς] οτη. ἴ. 
εἰ τοὺς λακεδαιμονίους Κα. 
οἴη. Κὶ. ἀγαθόν τι] οτη. 68. 
ΤᾺ. 0: 

2. κακηγορία Εν. 

4. εἴ τι---ἀγαθόν τι] 'Πι6 τϑρϑεοη οὗ 
[88 τι ΠΥ 566Π1 5. ΒΡΙΟΙΟΙΙΒ, ἃ5 ἴῃ 6. 54,2. 
ΠΟΤ ἴπ688. ὑνοΟΓβ ΟΟΟῸΓ ἀραϊη, ΘΥΘΓΥ͂ 
ΜΒ. Πᾶβ τηρϑγεὶν εἴ τι---ἀγαθὸν, ἀπὰ ἴῃ 
ο. 68, 2. 811] {πΠ6 "εβῦ Μϑ5. ἄρτθὸ ἴῃ [ῃ8 
ΒΆ1η6 Τα Ιηρ. [Ὀ6]θνθ, μοννανοι, {Παΐ 
ΓΘ δηᾷ ἴῃ ο. 68, 2. [Π6 τι Βῃου]α μὲ τϑ- 
Ρθαΐθα, θαΐ ποΐ ἴῃ ς. 54: 2. ΤΠ 1δοβαθ- 
τηοηΐΪΔη58 τηθϑηΐ (0 μα [ΠπΠ6 αμΘΒΌΟη ἃ8 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ ἃ5 ΡΟΒΒ10]6, ““ν ΠούΠογ {που Πδα 
“ἦν απ ροῖπιέ ἀοηθ ἀπῳ 86 ῦΌῖο0,᾽ Ἀαΐ 
{Π6 Ρ]αἰορδηβ ἴῃ ααποίϊηρ ἵΐ 'π {Π6ὶγ οὐνη 
ΒΡΘΘΟἢ παίαΓΑ]Υ τᾶ κθ Ὁ 1688 Ροϊηίοα, 
Δη4 τηογοὶν βίαϊθ ἰΌ ἃ8. δβικἰ ηρ' ““ ν ΠΘΕΠ6 
κ6Π6γ Πα ἄοπ8 ΔΗΥ Βουνὶοθ,᾽ ὅζα. 

6. οἱ δ᾽ ἔλεγον---καὶ ἐπελθόντες ἔλε- 
γον] “Π6 βθοοπα ἔλεγον ΠδΔοΚ πηαογ- 
βίδπεβ οἵ [Π6 ῬΔΥ ΠΟ] Α7 ΒΡΘΆΚΚΟΙΒ ; {Π8 
ἢγϑύ οἵ {Π6 ψνῇο]6 θοὰν οἵ {11 Ρ]αϊρ 8 ; 
[Π6 ΒΘοοπα 8, ἴῃ βΒῃογί, ἃ βογΐ οὗ οου- 
Γροίθα ΘΧΡΓΘΘΒίοη ἴου νυ πᾶῦ Πα Ὀθίογθ 
Ὀθθη βίαϊθα ἸοΌβϑὶν ἃπα ᾿παοοιγαίοὶγ. 

12. νομιμωτέραν δέ τινα ἔσεσθαι) “πα ΐ 
ἴ ψνου]ὰ θ6 ἃ {{18] δοσογϊηρ το {Π6 
ΘΟΙΏΙΠΟΠ ἰανν8 ΟὗὨ ι5ύ166. Δη τιϑᾶρθ8 οὗ 
41} σοιηίτθβ, ϑν]οἢ ΒΒ οι ἃ τα {ΠπῸ 
βϑ18 10 θ6 {γ]θ ποῖ β᾽ΠΠΡ]Ὺ οηδ οἵ [αοί, 
ὙγΠογΘ {6 ἔαοῦ νγὰ8 Δ] οννθα οὐ ὈΟἢ 
868; θυ ὁπ οἵ ἰὰνν ἂἀηᾶ οααϊίγ, 

8: ἐν τῷ) αὑτῷ 

εἰργασάμενοι Ὁ. 

8. προσετεθη 6. 4. μόνον οπι. ἃ... 
ὺ τῷ καθεστῶτι] ΟΙη. β΄. τῷ 

8. καὶ ἐλθόντες ες. οἴῃ. 

ὙΠΘΙΠΟΥ {Π6 ἔδοῦ ννὰβ ἃ οὐϊπηθ, απ 1 ἢ 
ὙΘΓΘ, ὙΠΟ ΠΟΥ ΓΠΘΓΘ ὑ ῈΓΘ Δ ΠΥ ΟἸΓΟυ ΠΤ - 
Βίδποαβ ἴῃ [Π6 οᾶβθ [0 ρα]]]αΐθ 1 απ 
τηϊτρσαίθ [Π6 ΡΕΠΙΒΠσηθηῦ ; Ὀού τυ] ἢ 
ἀ.ΘΒΌΟΏΒ ἡγΈγ6 νΠΟ]]νῪ ργθοϊπ θα Ὀγ {8 
σου Γ86 δαορίοα Ὀγ {Π6 1 ,Δοραφοιηοῃϊδ 8. 
Τὴ {Π6 ργδιημηδίϊοα] οοπδυγποίοη οἵ (8 
ΟΡΘηϊηρ βθηΐθηοθβ οἵ [18 σπαρίοθυ. νν8 
ΤΩΔΥ ΤΟΙΠΠΔΙΪς Π6 τιδ6 οἵ {Π6 πα ]οαῦν 
τηο0α ἡμαρτήκαμεν Αἰἴζο᾽ μὴ, ἴῃ ΟΥ̓ΕΙ ἴο 
ΘΧΡΓΙΘΒΒ. ὅΠ6. Ομ νὶοοη οἵ {Π6 ΞΡθδ θυ, 
ΤΆ ΘΥ ΤΠ Ὦ15. ἀοα {Ὁ ἈρΡΡΥΘ θηβίοη, 
{πᾶ ὉΠ6 Ρ]αίεθαηβ. ΠΔα δούμα!]ν τηϊββϑα 
θούῃ τπ6 δανδηΐαρθθ νυ ῖοῃ {πον παᾶ 
Πορβα ἴο ραίῃ: “ΝΥ ἴθαν 1ϑϑὺ τὸθ λαῦθ 
κε γηῖδδοα," ποῖ, ““Ἰεβῦ ψ ηιᾶγν ἤᾶαῦὺθ 
“ἐ ηῃβδ5061." 886 Μαίης, ατ. αν. δ. 520: 
Ο" 5. 5. 61, 814, α. ἀηα ΗἩδιιμαπη ΟΝ: 
γΊροι, ποίθ 270. δηὰ “8 Μοδοχιη 
“ (ΟΠ δ γα ΟΠ 18. ἀρὰ Ηοχηογατη." 
8 πιὰν ποίϊοθ αἰδὸ ἴπ6 ρϑηϊίν δηᾶ 
ΠΟΙ αν 6 ΔΡΒΟ]ιθ [Ο]]Ονν ἢ ρ᾽ Αἰ τεκ- 
μαιρόμενοι. προκατηγορίας οὐ γεγενημένης 
- τότε ἐπερώτημα βραχὺ ὄν. ϑο!]η 1.1,1. 
νγ6 ἢάνθ τεκμαιρόμενος---ὅτι---ἦσαν ---καὶ 
---ὁρῶν. Οοπιραϊο Ρορρο, Ῥυγο]θρόμη. 1. 
Ῥ. 190. 

18. οὐκ ἐν ἄλλοις] “Τιορβ οὐκ ἂν ἀἄλ- 
“λοις. ΟΒΒΕπ. ΒΒ τπ6 ογάθν οὗ 
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ῬΙΑΤΙΈΑ. Α. Ὁ. 427. ΟἸνΙΡ. 88. 2. 

Ἔ ΠΥ ( σ Ἂς ΕῚ Ν ,ὔ ΕΝ ἘΣ ἰὼ 

ΤΕΆΧΒ ἘΠΆῚ 811 ὙΠΕῪ σδπ μενοι, ὠσπέρ και εσμεν, γενεσθαι η υμιν, 
58. ὙΠ) 6 ἔγι11658, δ ἃ » ἐν τα Σ ΣΝ , Ἶ 

δ ἐμοῖς [αΐο ἴ5 αἰγοαν “ ἡγούμενοι τὸ ἰσον μαλιστ᾽ ἂν φέρεσθαι. νῦν 2 
ἀοίθντηϊποα οὁη, ἴο 5τῶ- ςς Χ Ὃ) ᾿ 5 ᾽ὔ Ὡ ε 7 

εἰν {Ππ6 Παίγρα οἵ {π6 δε φοβούμεθα {1} ἀμφοτέρων ἀμᾶ ἡμαρτη- 
Ἷ Ἀ ΄. σι 

μεμα (ς καμεν᾽ τόν τε γὰρ ἀγῶνα περὶ τῶν δεινο- 
3 7 7 ΄- Ἂ 

5΄Ἔ τάτων εἶναι εἰκότως ὑποπτεύομεν, καὶ ὑμᾶς μὴ οὐ-κοινοὶ 
ἀν» οαζ Ὁ» ͵ ΄ ε κ 

ἀποβῆτε, τεκμαιρόμενοι προκατηγορίας τε ἡμῶν οὐ προ- 
ἿΞ ,ὔ -Ὁ δ » ΄-“ 5 ᾿ 5 Ν , " ,΄ 

γεγενημένης ἢ χρὴ ἀντειπεῖν, (ἀλλ᾽ αὐτοὶ λόγον ῃτησα- 
ςς ,ὔ 5 ᾿ ον “Ὁ - Ν " » ΄“- 

μεθα.) τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὃν, ᾧ τὰ μεν ἀληθῆ 
( 5» 7 - Ἅ) ᾿ Ν Ἁ “ ΒΩ 3 

ἀποκρίνασθαι ἐναντία γίγνεται, τὰ δὲ ψευδῆ ἔλεγχον ἔχει. 
γῆς , Ἄ, 5᾽ ΄“ κῚ ἢ ες ,Ν ΄ς 

το πανταχόθεν δὲ ἄποροι καθεστῶτες ἀναγκαζόμεθα καὶ 3 
Ἴν Σ: γ, κι 5 ΄ ΄ Ν Ν ΕΝ 

ἀσφαλέστερον δοκεῖ εἶναι εἰπόντας τι κινδυνεύειν καὶ γὰρ 
ΤΩΣ Ἂν . θ ὅς λό - δ δ᾽ »ὕ Ἧς ἋΟ ΄’ 

ὁ μὴ ῥηθεὶς λόγος τοῖς ὡδ᾽ ἐχουσιν αἰτίαν ἂν παρασχοι 
ΕΝ: 8, π᾿ 7 Ἂ 5 ἘΞ ν "7 Ὁ Ν 

ως εἰ ἐλέχθη σωτηριος ἂν ἣν. χαλεπως δὲ ἔχει ἡμῖν προς 4 
΄ 7 « 7ὔ ΄ Ν Ἂς 7 » [4 

ςς χρῖς ἄλλοις καὶ ἡ πειθώ. ἀγνῶτες μὲν γὰρ ὄντες ἀλλήλων, 

1. περ] οτη. Ῥ. καὶ] οπη. . ὙΌΙ ἐσμέν 5.1] θα πη ΔἸ[θγὰπη οοττ. Ε. 3. ἡμαρτή- 

κωμεν (ἃ. 4. δυνατωτάτων Υ. 5. κοινῇ Καὶ .6.ο. 6. προγενομένης Ὁ. 

9. γίγνεσθαι (.6. τὰ] τὸ ρ΄. Το. πανταχόθεν τε Ὁ. 12. ἂν] οἴη. Ο. 
14. μὲν] οπι. 1). γὰρ] οἵα Ὡ. ἀλλήλοις Β. 

[π6 τνοτᾶβ, 1 {πἰηῖκ, σου] 6. ορροβθα 
το {π185 σογγθοίίοη. (ὍΠΟΥ σῖνεβ [Π68 
σΟΠΒ ΓΟ η. ΤΙΡΉΕΥ : καὶ ἐν δικασταῖς 
δεξάμενοι γενέσθαι, οὐκ ἐν ἄλλοις ἢ ὑμῖν. 

11. εἰπόντας τι κινδυνεύειν] 1 ὈΕ]ϊον 6 
ΒΘΡΠ ΗΒ. ἱπίθγργοίβ {Π18 τσ Π]γ, “ ΝΟΗ 
““ ῬΥΪῚΒ. ΡΥ ΟΠ Γαυ] ἀπάτη ΔΠ 4 α]1α αἸΧοτῖ- 
“ς γῃι5.᾽ (ὐΟΙΏΡΆΓΘ ]. 20, 3. βουλόμενοι--- 
δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι, ““ Νοίΐ ἴο 
“ς γίβ]ς {Π6]Γ ᾿ἰνθβ [ὉΓ ποίπϊηρ," ἂπὰ 
1Π|. 5, 2. βουλόμενοι εἰ προσγένοιτό τι 
κινδυνεύειν. 

18. χαλεπῶς δὲ---καὶ ἡ πειθώ] ““Απά 
“ς Ῥρβιθβ οὐ οἵμου ἀἰβαναηίαροβ, [Π6γ6 
““ ἅγ6 Ῥϑοι αν αἸ ΕΠ ΟαΠ 168 τυ ϊοἢ οὈβίσποῦ 
““ βνϑὴ {Π8 οἴἴδοϊ οἵ ΟἿ ἀυριιπηθηΐβ ἃπΠα 
“ς ΒΡ] θα ἀϊηρβ ἸΡΟΠ γου τηϊπ 8. Α1} {Πα 
“ἐ γνγ6 δ τπσρθ γοι Κηον Δἰτθααν ; ἀπα 
“ἐ γοῦ 1 Δρρθᾶγβ ἴο πάνθ πὸ ψνεῖρ ἢ ν] ἢ 
“γοιι; ψ οδηποῦ {πογοΐίοσθ θαΐ θαγ, 
“ὁ [α΄ ἴο ταρθαῦ ἴξ ἴο γοῖι ἀραῖη ν}}}} 8 
““ ΘΠ ΠΥ ἔτι 11655.᾽ ΓΘ 56η86 οἵ ννῇῃαϊ 
[Ο]Ον 5. ἈΡΡθδυβ ἴο Ὀ6 {Π15: “1 15 ποῖ 
“ς {Πα νγ 5Βῃου]α ἔθαι γοῦν αποβίϊοῃ, 1ἢ 
“10 ὙΘΆ]]Υ ῬΓΟσΘΘ θα ΠΡΟ δῃ ἹΠΊρΡΙΘΒ5- 
κε ΘΙ0ὴ πα τ Πα πιϑοα γοι 11], {Παΐ 
““ γΟῸΣ Κἰπάηθββ65 (0 τ8 Πα τηϑῦ ἢ 

ΤΗΠΟΥΘΙΏΕΒ, ΜΟΙ. 1. 

κε Δ ὈΠΥΡΟΥΓΠΥ ἃ Πα πποταίθι] Τί ΓΏ, 
“Ἴῃ ΟἿΤΟ Ὀρίηρ ΠΟ ἴῃ ΔΓΠῚΒ ἃσδὶηϑί 
“γοι. ὙΠοΟυρΡῚ οὐγ οσοπαποί τηϊσῃΐ ποί 
““ Ἠ6 ἃ5 ΡΕ δηα ἔγβθ ΠῸ ΠῚ ΤΘΡΤΌΔΟΙ ἃ85 
“ἐ γοΟυΓ5, γϑῦ τν8 5ῃου]α ποῦ ἀδβρϑὶγ οὗ 
““ Ῥσονίηρ {πᾶ 1 αἸα ποΐ ἄδββθυνθ ΔηΥ͂ 
“ς Βον Γ6 σΟΠαοιηπδίίοη. Βαΐ ψ]ιαΐ ννα 
“ς γρα}]ν ἔδαγ 18, {πα οὐ οοπαποῦ, ννμδῦ- 
ἐς ΘΨΘΥ ΜΘ δὰ Π 8Πον ἴὉ ἴο πᾶν Ὀβθῃ, 
“ς Ὑ}}1 ποῦ αἴδβοῦ υουγ βθπίθηοθ ; {παΐ 
“ς γΟΌΓ τη] 15 ΔΓ Πη8 46 ΠΡ ἰτθαᾶγυ, ἀπ 
“ς {ΠδὉ γγϑ 816 ἴο )6 Βδουιβοθα ἴο φο,ΔΓΥ 
““τῃ6 ΓΠΕΡαη5, ποῦ οα δοοοιηῦ οὗ ΟἿ 
“ς ριηθυ 8 ἰονναγαβ γοιι." [Ιπ {Π6 Ἰαϑβύ 
Βϑηΐθῃοθ οὗ [Π6 ΟΠ ρου {Π6ΓῸ 15 ἃ βίσδῃηρθ 
Θτδιηηδί108] σοηξιβιοθ. (ἀΌ]16Γ σὶρ ΠΥ 
ΟὔΌβογνοβ ὑπαΐ ᾿Ὁ 5ῃο.]α οἰῦποῦ ΡῈ ἀλλὰ 
μὴ ἄλλοις χάριν φέροντες---ἡμᾶς καθι- 
στῆτε, ΟΥ̓ ὑμῶν χάριν φερόντων-"-καθι- 
στώμεθα. (οτηράτΓο [1]. 5, 4. Ν ΤΠ. 102,2. 
Α {{πΠῸ6 ἀθονϑ (ἀΌ]]16. 15. δα }}ν σὶρ ἴῃ 
ΘΧρΙαἰηϊηρ τὰς ἀρετὰς ἡμῶν, “ΟἿ 861- 
“ς ψΊο65 [ον ΓΒ γοῖι ; ΟἿἹΓ ΠΟΙ [85 ΠΟ 50 
“ἐ χη. ἢ σΘΠΘΓΆΪΥ 5 ΨΥ Ί ἢ τοραγα ἴο γοιῖι 
“ἐ 1ῃ Ῥαυθου]αγ." Οτηράγθ [Π6 ποΐθ οἢ 
τὰ ἐς ἀρετήν. Π 40, 6. 

Ἐ6Θ 
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ΡΙΑΤΖΕΑ. Α. 6. 457. ΟἸνταρ. 88. 3. 
ΓΤ “ 5 

ων ἱμαρτύρια ὧν ἄπειροι ἦτε) ὠφελούμεθ᾽ ἀν’ 
’ὔ ν Ἀ 

ἐ νῦν δὲ πρὸς εἰδότας πάντα λελέξεται, καὶ δέδιμεν οὐχὶ μὴ 
΄ Ε “- Ν [χὰ 3 “ «ε ΄, 

ἐς προκαταγνόντες ἡμῶν τὰς ἀρετὰς ἥσσους εἶναι τῶν ὑμετέ- 

“ρων ἔγκλημα αὐτὸ ποιῆτε, ἀλλὰ μὴ ἄλλοις χάριν φέροντες 
ΟΣ ΠΣ ’ὔ, , ᾽7ὔ 

ἐπὶ διεγνωσμένην κρίσιν καθιστώμεθα. 

ΞῈΠῚ, ΠΟῪ 58 0, Ὑγχ8 1} 

{τν {Πη8 ΟἿἹΥ ΟΠΒ ΠΟΘ 

γοὲ Ἰοῖξ 8, ὟΥ͂ 6 Ἀρρϑδὶ 

ἔγοπΊ ὙΟῸΓ ΠαΓα α1168- 

““ ὙΒΡΘΙΠΟΓ ν 

ΚΕ δνΘ ΤΟ ΠοΓρα νοι 

το, 

ΚΕ ΔΩΥ ΒΟΥΥΪΟΘ ἔπ ἐλὶξ 

“ἐ ργοβοπέ τὐαῦ ἢ ἴοτ 

ποΐ ἴο 56ῦν 6 8 ἃνονθᾶ 

ΘΠΘΠΙΥ 8 ΠΟ ΟΥΠΊΘ; 

δ ηα ψὸ ἔπτη ἰο ἐπδύ 

Ροτϊοᾶ, ΠΟΘ 6 ΟΠ 

{ΓῸ]Ὺ 58. ἐπαῦ μα αἸὰ 

Ῥοίῃ νοι Δ ηα 81] ἄσθθοθ 

Βουυῖοα ἴῃ ἐπδὺ {ἰπ|6 οὗ 

ΣΟῺΓ στϑϑίθβί Ρ6Γ]], {Π6 

Ῥογβίδηῃ ᾿πνδϑβίοη. 

11. παρεχόμενοι 5 

“« δὲ ὅμως ἃ ἔχομεν δίκαια πρὸς τε τὰ Θη- 

“ βαίων διάφορα καὶ ἐς ὑμᾶς καὶ τοὺς ἄλλους 

“Ἕλληνας, τῶν εὖ δεδρασμένων ὑπόμνησιν 

φαμὲν 
Ν Χ κ᾽ ᾽ τὰ Ν Χ 5 γι 

γὰρ πρὸς τὸ ἐρώτημα το βραχὺ, εἰ τι Λακε- το 

,7ὔ κ ὃ Ἷ 

ποιησόμεθα καὶ πείθειν πειρασόμεθα. 

« “ς Ν Ν ΄ » “ ,ὔ 

δαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐν τῷ πολέμῳ 
΄σ » Ν , » ἿΝ «ε 

τῷδε ἀγαθὸν πεποιήκαμεν, εἰ μὲν ὡς πολε- 
ν. » “-“ » » ΄σ Ὄ ΄ Υ 5 

μίους ἐρωτᾶτε, οὐκ ἀδικεῖσθαι ὑμᾶς μὴ εὖ 
΄ 7 ᾿ , ᾽ Χ ἘΝ 

“ς παθόντας, φίλους δὲ νομίζοντας αὐτοὺς ἁμαρ- 
’ ΄σ΄ Ν '' ΄σ 5 ’ὔ 

“ τανειν μᾶλλον τοὺς ἡμῖν ἐπιστρατευσαντας. τ5 
Ἃ “ πα γι Ν Ν “ 

“τὰ δ᾽ ἐν τῇ εἰρήνῃ καὶ πρὸς τὸν Μῆδον 
ςς 3 ᾿ 7 Ἂν Ἀ ᾽ ᾽7ὔ ΄“ ’ “Ὅς 

ἀγαθοὶ γεγενήμεθα, τὴν μεν οὐ λύσαντες νῦν πρότεροι, τῷ ΕΒ 

“ δὲ ξυνεπιθέμενοι τότε ἐς ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος μόνοι 

« Βοιωτῶν. 
Ν Ἀ » ΄“ ἷ ΒΕ » ΄ ἘΜ Ὁ 

καὶ γὰρ ἡπειρωται τε οντες ἐναυμαχήησαμεν ἐπ 

“««᾿Αρτεμισίῳ, μάχῃ τε τῇ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ γῇ γενομένῃ 20 
{ ͵ θ « ΄-΄ Ν Π 7 ἥ 

παρέγενομεέεσα υμιν τε και αυσανιίιᾳ 

» ΄σ Ν ΄ Υ 

ὁ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐγένετο 

5) ,ὔ ͵ 

εἴ τέ τι ἄλλο κατ᾽ 
-“ σ 

ἐπικίνδυνον τοῖς ᾿Ἑλλησι, 

1. ἐπεσενεγκ. ΒΕΚΚ. μαρτυρίας 6. 2. πᾶν 1..0.Ρ. λέξεται Ια. 
καὶ δέδιμεν οτη. ἃ. δεδίαμεν σα. μὴ οὐχὶ ῶ. 4: καταγνόντες Ο. τῶν] 
αὐτῶν 1. 4. αὐτῷ Ἡ. ποιεῖτε ΒΕ. ἢ. 6. τὰ] τῶν 1. ἡ. καὶ τοὺς 
ΑΒΘ ΕΘ. ῊΗ.ΚΟΝ Ον..ς ρ.ἢ. Ηδδοι. Ρορρο. 616}1. εκ. δϑίοτὶ καὶ ἐς τούς. 
8, τῶν δὲ Θ.». δεδραμένων Ρ.ά. ο. καὶ πείθειν πειρασόμεθα) οτη. ΩΦ. 15. μά- 
λιστα 5. τοὺς] οῃ. 1,..0.Ρ.0. στρατεύσαντες Ρ. 17. πρότερον ἃ. 18. ἐπ᾽ 
ἐλευθερίᾳ α.1.1,..0.Ρ.«. 190. τε] οπ1. ρ΄. 

6. πρός τε τὰ Θηβαίων διάφορα καὶ ἐς 
ὑμᾶς} “Οὐχ οΪαϊπηβ οἵ Ἰπβῦςθ, σφαϊηεὲ 
“186 ΔΗ ΠΠΟΒΙ ΤΥ οἵ 1τῃ6 ἽΠΘΡαηβ, δπὰ 
““ ἐοιυατα8. γοιι.᾽᾽ Τὰ Θηβαίων διάφορα, 
{01}: ΒΘ 4υάγΓ6ὶ] οὗ [Π68 ὙΠΘΡδη8. ἀραϊηϑῖ 
“18.᾿ ΟὐὈπραγα ΙΝ. 70, 2. τὰ παλαιὰ 
διάφορα τῶν ᾿Αθηναίων. 

14. φίλους δὲ νομίζοντας) “6. σοη- 

ΒίΓΟΙΟΙ 18 ἀρ νΑΙΙΘα : φαμὲν γὰρ---- 
εἰ μὲν ἐρωτᾶτε,---“νομίζοντας δὲ φίλους, 
Ἰηβίθδα οἵ εἰ δὲ φίλους νομίζετε. 

18. ξυνεπιθέμενοι]) ““ Αὐἰδοκίηρ ΗΪπῚ 
“ς ἸΟΙ ΠΕῪ ἢ γοι.᾽ ΟὈμηραΓο 1. 78, 4 
ξυνναυμαχῆσαι. 

10. μΣ τλῳ τρόποι Οοπηρατο Ηε- 
τοῦοῖ. 111. 
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ΡΙΑΤΖΕΑ. Α.0. 4527. 

ἐ πάντων παρὰ δύναμιν μετέσχομεν. 
ὑτς ΄ ἰδί σ δὴ , ΄ »ν» Χ 

μόνιοι, ἰδίᾳ, ὃτε περ δὴ μέγιστος φοβος περιέστη τὴν 

ΤΡΕΣΡῚ ἘΠ: 

ΟἸντΩρΡ. 88, 3. 

"νῶν «Ὁ Μ᾿ 
καὶ ὑμῖν, ὦ Λακεδαι- 5 

᾽ὔ νὴ Χ Ἂς “ » ΄ὔ ΄ 

“ Σπάρτην μετὰ τὸν σεισμὸν τῶν ἐς ᾿Ιθώμην Εϊλώτων 
ἘΔ. ΄ Ν , ΄ὔ ε “ ΣῊΝ 5» ’, 

αποστάαντων, ΤΟ Τριτον μέρος μων αὐτῶν ἐξεπέμψαμεν 

ςς » 3 ͵ Ἢ φ » ω ᾿ “ Ἢ κ Α 

Β΄" ἐς ἐπικουρίαν ὧν οὐκ εἰκος ἀμνημονεῖν. ΤΥ. καὶ τὰ μεν 
Χ Ν ὰ ΄ » ΄ὔ 

ς παλαιὰ και μέγιστα τΤοίουτοι ἠξιώσαμεν 

ΟἿΙ 5 ρβθαιθπί Ποβίϊ- Ξ μὴ 

ΠΕΡ ττὰβ ποῖ οὐ ἔδαε, εἶναι, πολέμιοι, δὲ ἐγευαπείνν ὕστερον. ὑυμεις 2 

Βυΐ γΟῸΓ οὐ. Ὑοὰ ςς 

ὙΟΌΓΒΘΙ ΘΒ Γθοοιηπη6Πᾶ- δὲ αἴτιοι" δεομένων γὰρ ξυμμαχίας ὅ ΟΤΕ Θη 

δα τ ο οὈίαϊη {Π8 8]- 

Ἰΐαποθ οἵ Αἴ ποπβ5 ΤΏΡ 

ΙῸ γγὲ δρρὶ!θὰ ἰο σοι ἴῃ 

βαῖοι ἡμᾶς ἐβιάσαντο, ὑμεῖς ἀπεώσασθε καὶ 

πρὸς 
5 Χ 2 « ΄ Α Ν 5 7 

ἐγγὺς ὄντας, ὑμῶν δὲ μακρὰν ἀποικούντων. 

5 , ᾽ ,ὔ ,ὔὕ 

Αθηναίους ἐκελεύετε τραπέσθαι ὡς 
{πη6 ἢγβί ἰπβίαποθ ἴῸΓ 

δἰ δραϊηβδί (ῃ6 8διηῖ- 

ἴοῃ οὗ ΤΊΘΡ65. Αἰ ἢ ΘΠ 5 ᾿ Ἵ 5 λ ́  ἠδὲ Η ΄ ΟΠ : εν μέντοι τῷ πολέμῳ οὐοέν ἐεκπρεέπέεστερον 3 
τερεϊνοᾶ πὰ ἀοίεπαοα 5. οὐ ΝΣ τ Δὸς ἐ ῃ ᾿ 
15, 8 Πα ΟἿΓ ἴογέιπο5 ὑπο μῶν οὐυτέε ἔπαθετε οὐτε ἐμελλησατε. 

{πδΐ 

ΓΘ ΠἰπΠΚρα Ἡ] Π6Γ3. 

15 
ςς 

ἔγΌΤΩ τηοιηθηΐ .] ΄“ ᾽ 3 ,ὔ 

εἰ δ ἀποστῆναι ᾿Αθηναίων οὐκ ἠθελήσαμεν 4 
« ΄ ’ ᾽ » “ Ν 

ς ὑμῶν κελευσάντων, οὐκ ἡδικοῦμεν᾽ καὶ γὰρ 
» ΄ » 7 « σ΄ 5 , ΄ “ « ΄“ 5 ΄- 

ἐκείνοι ἐβοήθουν ἡμῖν ἐναντία Θηβαίοις ὅτε ὑμεῖς ἀπωκνεῖτε, 
( Ν ΄σ » Χ » γ, 5 ἐν Μ Ν Ὰὰ ᾿ 

καὶ προδοῦναι αὐτοὺς οὐκέτι ἣν καλον,---ἄλλως τε καὶ οὗς͵ 
53 ΄ ν᾿ ψ γς ΄, τρῶτε ΄ ΄ 

εὖ παθών τις καὶ αὐτὸς δεόμενος προσηγάγετο ξυμμάχους 
’, 3. Ψ' ἌΝ Ἅ ἈΝ ΄, 

καὶ πολιτείας μετέλαβεν, ---ἰέναι δὲ ἐς τὰ παραγγελλόμενα 
ἔξει. ΣΣ “«ἴχ., Ξ 

8. γὰρ] δὲ Α.Β.Ε. Ά. ἐς) ἐ ἐπ᾿ α.1,.0.Ρ. 
14. ἐθελήσαμεν Κα. ἐκπ ρεπ ωδέστ ερον Ο. 12.  Σ οὖν τῷ Ὁ: 

1. περὶ Ὁ. 
1ο. ὡς] οπῃ. Ὁ. 

. ἀδικοῦμεν Ὀ.α. 

8 ππαογβίοοα οἵ {Π6 ρτῖναΐβ τὶρηΐβ οὗ 
ΟἸΠΙΖΘΠΒΗΪΡ, 50 85 π6 (ϑουϊῖεβ. δπα 
ΟἾΠΘΓ ΡΘΟΡΙΘ οοπηροίθα νἢ Ἀοπηθ ὈΥ͂ 
ννμαῦ {π6 (ἀτϑεῖκβ οα]16α ἰσοπολιτεία (568 
ΝΙΘΌΌΉΓ, νοὶ]. 11. Ρ. 409. ἔπρ'. {τ8Π8].} 
επ]ογϑα ἴῃ {Π6 βαυ]ν {πη685 οἵ [ηΠ6 Ἀοπιδη 
ΘΟΙΠΙΟΠν ΘΔ] [ἢ : Ἱπο]ατηρ' {Π6 «πι8 οοη- 
ΠᾺΡ, ΟΥ οὗ Ἰπίευτηδυσίασθ, ἀηα {Π6 «{π|85 

2. φόβος---τῶν Ἐΐλώτων ““ἼΤΠΘ ΔΙΆΤΙΙ 
“οὗ [ῃῆ6 Ηεϊοΐβ, ψῇο τϑνοϊίθα ἂπὰ 
“ς βρε{᾿δα αἱ ΠΠουηθ.᾽" ὅθ ἢ 15, 1 (Ὠ]ηΚ, 
πε {τπ σοπβίχιοίοη, δηα] {Πϑγοΐοσα Ϊ 
Βᾶνθ [Ὁ] ον ῬΟΡΡΟ ἴῃ βίτικίηρ ουΐ 
[πΠ6 σοητηα αἰΐοῦ Σπαρτήν. (ὈΟΙΠΡΆΓΘ 
Ῥορρο, Ρτγοϊθροπι. 1. Ρ. 299. Μετὰ τὸν 
σεισμόν. ΟὈΟΙΏΡΑΓΘ 1]. 1ΟΙ, 2. 

8. σεισμὸν) ΟἸγρ. ΧΧΥΊΤΙ. 4. νἱα. 
Βιοά. Ρ. 274. ο. ὟΝ ΑΒ8. 

4. ἡμῶν αὐτῶν) “ΟἿ ον ΟἸ[]ΖΘΠ8, 
““ Δηα ποῖ ἃ ἔοσοαβ οἵ βιι)]θοῖβ ΟΥ 811168, 
“ ΒΕ ΘὮ 85 ὙΟῈΓ ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΒ. ΤΠΟΒΕΥ Π0Π- 
“ εἰβί οἱ. ΟΟΠΙΡΑΓΘ {Π6 ποίβ οῃ 11. 30, 
4. ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν. 

8. δεομένων γὰρ ξυμμαχίας) (ΟΙηράΓΘ 
Ἡετοαοί. ΥἹ. τοϑ, 1---4. 

10. πολιτείας μετέλαβεν, ΤῊΙΒ 18 ἴο 

ΘΟΙΠΠΊΘΙΟΙΙ, ΟΥ οἵ Ρυτοπαβίηρ Δπα ἴη- 
Βουϊηρ απ ἴὴ Αὐἰοα, Ὀὰΐ ποῖ οοη- 
ἔουτῖηρ {πΠ6 ΡΌΡ]ς τισι ῖβ οἵ νοίπρ' 1π 
[Π6 ΔΒΒΘΙΏὈΪΥ, ΟΥ οἵ 6]]ΡΊ 11 ἴο ΟΠοΘ5 
οἵ βίαίϊθ. Απαᾶ {Πϊ8 ᾿τηρδγίθοϊ οἰ ΤΠ Ζ 5 ΠΡ 
ἈΡΡΘᾶΓΒ ἴο μᾶγθ Ὀθθη οδ]]βα αἱ ΑΙΒθη8 
“(Πρ τὶρῃΐβ οὐ τθοάοιη οἵ Ρ]αΐεθδῃβ, 
88 αἱ βοπιθ ἴδ νγαβ οαἱδᾶ “ὕυ8 (δ- 
““ γιξατη,᾽ ΟΥ “ἰπΐογ ΟἿ υ65. τοίουτι.᾽ 

ΤῊ [Π6 8]ανεβ νῆοῸ ἔσυρ ΐ ἂἴ 8] Πη18 

ΕΘ42 
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ἊΝ 53 ἃ ε ,» Ε “ ΄- ἧς 

ἐς εἰκὸς ἦν προθύμως. ἃ δὲ ἑκάτεροι ἐξηγεῖσθε τοῖς ξυμμά- 
ς » Ἐν Ὁ , » » Ν λῶ δ “-“ χλλ᾽ « 

χοις, οὐχ οι εἐπομενοι αιτιοὶ εἰτίὶ μὴ κάλως ε ρατε, α οι 

ς( , Ἄν" ἧς 

ἄγοντες επί 
ςς Ν 

Απᾶ Ὀδϑοδῖιβο νγ Μ1}]} πολλὰ 

ποὺ ΔΡαΠοπ ΠΟ ΠΟ, ὕύ 

{π6 ΤΉΘΡΔΠ8. ἀσρθ νοι 
(ς 

2 ἴο ἀοβίγου 1.8, ἃ Πα ὙΟΌΓ 

» 

πασχομεν. 
Ῥγοβοηῦ ἱπίογοβί ΠΙΆ 68 ςς 

ψοὰ ἴοο τον ἴο ᾿ἰβίθη 

ἴο ποῖα, Βιΐ {π6 (ᾧ 

{το πᾶϑηὶρ οἵ ΤΉΘΡο5 

οαπηοῦ Ὀ6 ΠΟΙ ψ811:- 

8016 ἕο γοῖ ΠΟῪ ἐπδ ἯΞ 

ΟἾΓΒ 8 ἰπ {πΠ6 Ῥεογ- 

βίδῃ 8η ςς 

{πῶὺ 5816. ΘΟΙΓΆΡΘΟΙΙΒ 

ἱπναβῖοη ; 

ῬΓΘίδγοποθ οἵ Βοποὰῦ ὅὅ 

ἰο ἰηίογοϑῦ ΟΠ γοὶὶ 

{θη δαπιῖγραᾶ, ῃθπ ἴὐ 

νᾺ8 ΘΧχουθα 707 νοι, ςς 

Οὐρηῦ ον ΠΟ ἴο 

ΘΟΙΠΙΠΔΠΑΩ͂ γΟῈΓ τὸ- ᾧ( 

ΔΙΠΟῸΡῃ ἰἴΐ 

168 48. ἃ8 ΠΟῪ ἰο δοῖ τ 

βρθοΐ, 

ασαϊγδὲ γοι!. ς « ΄-“ Α ΄ 

ἡμεῖς καὶ οι 
ςς σ » ΄ , 3 

5“ ὅτε ἐν μείζονι κινδύνῳ ἦτε. 

1. συμμάχοις Β. 45. τι μὴ] μή 

ἐτιμωρησάμεθα. 12. τε] τη. Ο.«.6. 
17. οἱ] οαῃ. Μ.Ρ.Θ.ς. 

ὙΟΓΘ, δοοογάϊησ ἴο Ηε]]απίοιιβ, τηδῆθ 
Ρ]αἴςθδῃβ ; ὑπαὶ 18, ὑγευθ ἔγϑθα, δπα θη- 
Ἰογϑὰ {Π6 ρτιναΐθ τὶρηῖβ οὗ οἰχθηβ, δι 
ποῦ {Π6 ΡΟΝ 104] ομθθ. ὅδ 16 ϑομο- 
Ἰϊαδί οἢ ΑὐἹβίορῃδηθβ, Εστορβ, 7ού. “8 
ΡΟΙ]ΙΠΟ4] ἀπ το]ρίοιιβ τὶρ 8 οἵ οἰ Ζ6η- 
ΒΠ1Ρ, δχοθρὺ ΟἿΪΥ 6] ρῚ}Πγ ἴο {Ππ6 ΟΠ Θ 
οὗὁ ΔΙΌΠΟΙ, πα ἴο οογίαϊη ρυἸθϑυ ποοί 8 
ΠΟΘΙ ΑΓῪ ἴῃ ῬΑ ΙΟΙ] ΑΙ [ἈΠ1]165, ὙΡΘΓΘ 
σοΟηΐοσσθα ἢ {Ππ6 βυγνίνιπρ Ε]α οο ἢ8 
ἸπητηθαἸαΐοὶυ αἰίου. {Π6 ἰγαρὶοα! [αίθ οἵ 
{Π088 ΨΠΟβ6 {τ|ὰ] “πον 1465. 18. ΠΟΓΘ 
ἀοβουθίηρ. ὅθ {π6 Ῥβοιᾶο ])θηιοβ- 
{Π6η68 ἃραίηϑὶ Νϑθσα, ρμὰρ. 1380. δα. 
᾿θιβίκθ. 

8, ἱερομηνίᾳ] “ΔΑ ΒοΙν {ἰπ|6 οἵ {8 
“ΤΠΟΟΠ ΟἿ᾽ ΠΟ ΠΓἢ.᾽" 6 ἴθυπη 18. ἃρ- 
ριἰκά ΒΟΙΏΘΕ 65. ἴ0 ἃ ϑγΏΟ]6. τη ηᾺἢ), ἃ85 

Ν ΧΝ » “ Ψ 

τὰ μὴ ὀρθῶς ἐχοντα. 

πρὶ ΠῚ 
ὅσιον εἶναι ἀμυνε θαι 

κότως δι αὐτοὺς βλαπτοίμεθα. 
νι 

αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολε- 

τι Μ.Ὁ. 
ἐτιμωρησάμεθα Α.Β.Ἐ ΕΝ α.Η.ΜΟΝΟΝ.Ὀ.ρ.ἢ. Ρορρο. (6}1. ΒΕΚΚ. 

1,01. Θηβαῖοι δὲ 

μὲν καὶ ἄλλα ἡμᾶς ἠδίκησαν, τὸ δὲ 

τελευταῖον αὐτοὶ ζύνιστε δι ἅπερ καὶ τάδεϑ 

πόλιν γὰρ αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν 

καταλαμβάνοντας ἐν σπονδαῖς καὶ προσέτι 

ἱερομηνίᾳ ὀρθῶς προ κατὰ τὸν. 

“ς πᾶσι νόμον καθεστῶτα τὸν ἐπιόντα ἀν 

Ν ΄“ 

εἰ γὰρ τῷ 

ΠΝ τὸ ρν λήψεσθε, τοῦ μὲν ὀρθοῦ 

ξυ υμφέρον Ἄτὸ θεραπεύοντες. . καίτοι εἰ 
“ ΦΈ σι ͵ὔ “- 53 Ν Ἂς 

νῦν ὑμῖν ὠφέλιμοι δοκοῦσιν εἶναι, πολὺ καὶ 
2) 

ἄλλοι 
σ“ “ ες , 

Ελληνες μᾶλλον τότε 

νῦν μὲν γὰρ ἑτέροις ὑμεῖς 

4. ἡμᾶς] οπι. 1. 8. ὀρθῶς 
γα]ρὸ ὀρθῶς τε 
ὄντες] εἶναι Υ. 

τε μὴ σ. 

14. φανεῖσθαι Ἐ. 

Υ. "4, 2. 1 τὸ ψψοῦα ὁσοαρὶθα δἰ ὑπ Ὶ θη- 
ὈὌΓΘΙΥ ΟΥ πιο ϑί]ν τ ἢ {Π6 σΘ]οὈγαῦοη οἵ 
τ ]ΠρΊοιιβ ΠΟΙν αγ8 : Πα Βουηθεϊμηθβ ἴῸὺ 
ΡΑΓΓ ΘΙ] ἄανβ ἴῃ 1Π6 πποηΐῃ. 866 {Π6 
ϑο ΠΟ] αδῦ οὴς ΡΙπάατ, Νοπηθὰη Οἀ68, 
17: 4: ἱερομηνίαι δὲ λέγονται αἱ ἐν τῷ 
μηνὶ ἱεραὶ ἡμέραι, οἱαιδήποτε θεοῖς ἀνει- 

μέναι. ὥθ6 80 ΠΟΥ Β ποίθ οἡ Ἵ ππογά. 
ΜΠ χ 5 

9. τὸν ἐπιόντα πολέμιον ὅσιον κ. τ. λ.} 
(πράτ ΝΗ. 68, 1. 

11. τῷ αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν τον Κ.τ. ἊΝ 1 

1) ν 18, τῷ τε αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν καὶ 
ἐκείνων πολεμίῳ, ἴῸΓ ἴΠ6 τε 18 ἃρᾷϊῃ 
{γΠΒΡΟΒΘα, 8 ἴῃ 1. 40, 6. οἱ Κορίνθιοι 
ἡσσῶντό τε, ΝΈΟΙ 866 ἴΠ6 ποίθβ. ὥἴθθ 
ΟΥΠΟῚ ᾿Ἰπβίδ ποθ ααοίθα Ὀγ Ῥορρο, Ρτο- 
Ἰοροτη. 1. Ρ. 8οο. 

καὶ νῦν οὐκ ἂν εἰ- Ιο 
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«ς » ’ θ ὃ » » ΄ δὲ ΄σ “ “ “ ὃ 

εἐπέρχεσ Εἰ ΟΕ ΟΣ. ἐν εκέίνῳ Ε Τῷ καιρῳ. ΟΤΕ πᾶσι οου- 

΄ ΄ ἘΝ μὰ 
“ἐ λείαν ἐπέφερεν ὁ βάρβαρος. οἵδε μετ᾽ αὐτοῦ ἦσαν. Ν. 

καιό 
, « “ “ ΄- «ε 7 » ΒΩ . ΄ 

“ δίκαιον ἡμῶν τῆς νῦν ἁμαρτίας, εἰ ἄρα ἡμάρτηται, ἀντι- 
΄ Ἀ 4 

“ς θεῖναι τὴν τότε τροθυμίαν᾽" 
Ν Ἶ, Ν » δι 

καὶ μείζω τε πρὸς ἐλάσσω 
ςς σον» ἂν » “-“ - ὩΣ 5 - «ε ΄ 

ευρήσετε, καὶ ἐν καιροῖς οἷς σπάνιον ἣν τῶν ᾿Ἑλληνων 
« Ν » Χ “-“ πεν Υ̓ ὃ ΄ » ΚΖ θ » “-“ ΄ 

τινὰ ἀρετὴν τῇ “Ξέρξου δυνάμει ἀντιτάξασ αι, ἐπηνοῦντό 
΄ Ἂ Ἀ ᾿ς Ν Ν » ΄σ 

“τε μᾶλλον οἱ μὴ τὰ ξύμφορα ἱπρὸς τὴν ἔφοδον αὑτοῖς 
,ὔ ’ 7 ᾿ -“ Ν 3 ΄ 

“ ἀσφαλείᾳ πράσσοντες, ἐθέλοντες δὲ τολμᾷν μετὰ κινδύνων 

“ τὰ βέλτιστα. 

τς ὑπέρχεσθε ῬΣ 

τῶν ἑλλήνων «.ἴ. 6. τῇ τοῦ ξέρξου ε. 
εα. 1832. νυ]ρὸ αὐτοῖς. 

5. ἐν καιροῖς οἷς σπάνιον κ. τ. Δ. Τὴ6 
ΟΥ̓ΕΓ ἴβ, σπάνιον ἦν τῶν Ἑλλήνων τινὰ 
ἀντιτάξασθαι ἀρετὴν τῇ Ξέρξου δυνάμει. 
Ιπ νηαΐ [ςῸ]]ον8 {ΠῈΓΘ 18. 8Π ΔΠΓΓΠΘΒΙ5 
Ῥαδίννεθη {Π6 ββνθυαὶ ψΟσ5. οἵ {Π6 ὕννο 
ΟἸαιιβοβ : τὰ ξύμφορα ---τὰ βέλτιστα. 
ἀσφαλείᾳ---μετὰ κινδύνων. πράσσοντες 
(1. 6. ““Ῥγδοιβιησ,," ἴὴ ἴΠ6 ΟἹ βθῆβε οὗ 
[6 ψογὰ, δαυϊναϊθηῦ το “᾿πίτισυίηρ, 
“ἐ Δ ΠΟΘ νΤΙηρ.᾽" 66 ποία οἡ Ϊ. 56. 2.)-- 
ἐθέλοντες τολμᾶν. “Ππ6 ἀαίϊνε οαβε ἀσφα- 
λείᾳ 566 Π5 ἴο Πη6 ἴο φουτοβροπα ἴο δι 
ἀσφαλείας, 1. τ, 1.1.6. “Ιου οχρόβιηρ' 
“ς {ΠΘΠΊΒΕΪν 65 ἴ0 Παζαγα, [ἢ ΒΘΟυΓΙν,᾽ ἡ ἃ5 
ΟΡΡοβϑᾶ ο μετὰ κινδύνων. ΟἾΠΕΓΒ 1ηΐοΓ- 
Ῥγοὺ 10 “[ῸΥ {ΠΕ6ῚΓ βαΐοίυ,᾽" δἃ85. 11 1 τὑγεσα 
ἐς ἀσφαλείαν. “Πα ἢγδί βθῆηβθ νου]ὰ 
ἜΧΘΟΙΪΥ ΘΟΙΤΕΒΡΟΠΑ ἴο {π6 ψογάβ, [{Π|. 
82, 7. ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι, τῇ 
6 ΠΊΔΥ Τρδῆ ἴΠπογα {πὸ ἀνε ᾿πβίθαα οἵ 
1ῃ6 ποιηϊπαῦνα, ἢ Ηδδοῖκ ἀπα Ρορρο. 
ὙΠΟ 15 150 ἃ αἰ που] ν ἀρουῦΐ αὑτοῖς 
ΟΥ αὐτοῖς, νν]Ο ἢ ἄοο5. ποΐ βθϑῖη ἴο ΠΊ8 
ἴο [Ὁ]]ονν παίιγα!]ν ἰοῦ ἔφοδον, ἃ8 
ΟἼΟΥ ἀπάογβίδηαβ 1ζ, “ [Π6 αἰίαοκ τηδῆθ 
““ ΠΡΟΩ {Ποηη.᾿ [πη ΓΑΙΠΘΓ ΠΟ] Π6α το 
ἰακα 10 ψ] ἢ τὰ ξύμφορα, 85 (ΔΌ]]ΕΓ πον 
ἄοεβ, 'ἰῃ ραγί αἵ Ἰθαβί, ἴπ Π]8. βθοοπα 
οδαϊομ, ““νναΐ ννὰβ [ῸΓ ΠΘῚΓ οὐ ἴη- 
κε ζογοβὲ ΜΠ τοϑρθοῦ ἴο {Π6 ἸπνΆΒΙ0η.᾽ἢ 

9. ὧν ἡμεῖς γενόμενοι κ. τ. Δ.) “18 
““ Ῥδεου Ραγῦ τννὰβ ΟἿΓΒ 4150, ἅΠη6 ΠΙΡΉΪΥ 
“νογθ 6 ΠΟΠΟΙΓΘα [ἋῸΓ ἴῦ ; γϑῖ πον νγν8 
κε ἔδδγ Ἰθβδῦ {Π6 νυν βᾶτηθ σοπα ποῦ 5Ποι]α 
“Β6. ΟἿΓ Τὰ]η, Ὀθοᾶιιδ6 6 ἤν ἈρΆΪΠ 
““ ῥγϑίεγσεα ΟἿΥΓ ΠΟΠΟΌΣ, τ ΠΙοἢ Ροππά 

ὃ. ἀσφαλίαι Ἐ.. 

ὧν ἡμεῖς γενόμενοι καὶ τιμηθέντες ἐς τὰ ἢ 

8. ἡμάρτηται ἀντιθεῖναι ᾿. Β. ΒΕ. Ε. Η. Κα ͵ΜΟΝΟΝ.ς. ἢ ρ.Ἡ.1. 
Ηδδοκ. Ρορρο. (ἀο6}1. Βεκκ. ἃ. οἵ νυ]ροὸ ἡμάρτηταί τι ἀντιθεῖναι. 5. τινα ἀρετὴν 

ἡ. μάλιστα 1ἴ,..0.Ρ. αὑτοῖς ΒΕΚΚ. 
9. βέλτιστα] μέγιστα ε. 

“5. ἴαϑί ἴο Αἴμϑηβ, ἴο ΟἿἿ ἰπίοθγοβί, 
ὙΠΟ ἢ ἰθτηρίθα τι ἴο 1οῖη νοι. Απᾶ 
γϑῦ {Π6 88Π|6 δϑιϊπηδίο 5ΒΠοι]ἃ δνθῦ 6 
τηδ]6 οὔ [ἢ6 βᾶτη8 ρυἸΠΟΙρ]68 ; πα τγγα 

“ἢ Βῃου]α ΠΟΙ 1Ὁ ἃ5. ΟἿΤ γθὰ] ἰηΐθγοδύ ἴὸ 
““ χρίδ!η 80 ΘΥ̓ΘΙ ΘΠ ηρ 56η886 οὗ {Π6 
κε ΒΟΥΨΊΟΘ5. Οὗ Ὀγᾶνα δηα [ΑἸ π 411168, 
ΚΜ Ή]6 τα [Κ6 σᾶγα οὗ ψνῃδίθνθι. ΟἿΓ 
“ Ἰπηπηθαϊαΐθ δαναπίασθ ΤΠΔΥ 566ΠῚ ἴο 
“Κ 64}} ἴογν." δας 1 Ὀε]ϊονθίο θ6 {ΠῸ 
Β6η86 ΟΥ̓ [Π18 τηοϑῦ ΟὈΒΟΙΓΟΙΚ ΘΧργ ββθα 
ῬάΞβαρθ, ΠΟΙ 60 1 {Π1Π}κς 10 ΔΠἸΘΟΘΒΒΑΤΎ ἴο 
δἀορί ΗδΙπηδη 8. Ἰηρθηΐοιιβ σοπ]θοΐαγα 
ἔχουσι, ἴπ6 ἀδῦνε Ρ] γα] οὗ {π6 ραγ- 
ὉΟΙΡΙ6, Ἰπβίθαα οἵ ἔχωσι. [η {Π6 ψογὰβ8 
τὸ παραυτίκα ὠφέλιμον ἴΠ6Γ6 15 ἃ τηδη]- 
ἴδβύ δ] Ππβοη ἴο τῷ αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν 
ἴῃ {Π6 ΘΆΓΠΘῚ ρᾶτύ οὗ {Π6 οπαρίθσ. πὸ 
τηθδ Πρ 18, ὑπαὶ νΏθγθαβ {πΠ6 [Δοράώ- 
ΠΠΟΠΪΔΠ5 ΥγΘΓΘ ΒΔΟΓΙ ΠΟΙ Πρ ΘΥΘΓΥ ΓΠ]ηρ ἴο 
[Π61. ῥγθβοηΐῦ ἰπίθγοβδί, ὙΠοῪ οὐρῃΐ ἴο 
Δατηῦ ΟΥΠΕΥ σΟΠΒΙἀΘΓΑΙΙΟηΒ ; δηα νν ἢ 116 
{ΠῸν ἴΟῸΚ σάτα οὔ {πεὶγ ργεβθηΐ δά- 
ναηΐαρθ, ἴΠπϑὺ 5ῃοι]α ποί πορ]θοῖ ποβ8 
Θ΄ΘΓ Δ] ῬΓΙΠΟΙΡ]865 οἵ ΠΟΠποῖΓ πα σγαΐ- 
τπᾶ46 ννὩ]Οἢ τνεσα ἴπ ἴΠπ6 Ἰοὴρ τὰ {Π6 
ἵἴγιιθ ἰηΐογεβί οἵ δνθῦν Ὀοᾶν. Ἔχουσι, 
0 ἀοιθῖῦ, τνου]αὰ 6 ἔα πραίοσυ, Βαϊ {11 
ΒΆΤ]Θ. ΤηθΔηϊηρ 8, 1 {Π1ηκ, ἀδάπιοῖ} ]6 
ἔγοτη {πΠ86 ἰθχῦ δ8 ᾿ἴῦ πὸν βίαπάβ. Τὸ 
παραυτίκα που ἡμῖν ὠφέλιμον βϑδοΙη8 ἴο 
ΒΡ Υ, ““ΤΠαῦ ΒΟ ὁπ ἀπ Οὐσαϑῖολι 
κε ΤΠΔΥ Ὀ6 ΟἿΓ ᾿Π]ΠηΘ Ἰαΐρ ᾿πϊογοβί :᾿ 0Π6 
ῬΆΓΙΟ]Θ ποὺ ΘΧργθββίηρ ἃ βοσΐ οἵ ἀουθι, 
ὙΥ Πού ΠοΓ ὑΠπογο σου] 6 ἃῃ ἱπητηθηϊαίο 
Ἰηΐογοβί Ορροβϑα ἴο {πθ Ἰαννβ οἵ ἀαίγ. 

΄-' “- 

“- ́ - 

΄ - 
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ῬΙΑΤΖΈΑ.. Δ.0, 45 

ὁ πρῶτα νῦν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς. δέδιμεν μὴ διαφθαρῶμεν, ᾿Αθη- 
7. ΟἸΣΊΩΡ. 88.9. 

͵ ΄- ἣν ΣΕ ΄“- “ ΄ 

“ς ναίους ἑλόμενοι δικαίως, μᾶλλον ἢ ὑμᾶς κερδαλέως. καίτοι 
( 

( ἣς ᾽ ἈΝ Ν ΄σ 5 “ « ΄  Ὰ θ ΄ 

χρὴ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ὁμοίως φαίνεσθαι γιγνώσκον- 
ς ΄, ἣν ΒΩ Ἃ “ 

“τας, καὶ τὸ ξυμφέρον μὴ ἄλλο τι νομίσαι ἢ τῶν ξυμ- 
«ς ’΄ “ 5 ΄ “ 3... ΄ νιν ’ ΄- ᾿ ΄σ΄ 

μάχων τοῖς ἀγαθοῖς ὅταν αεὶ βέβαιον τὴν χαριν τῆς ἀρετῆς 5 
3, ἈΝ -“΄“ « ΄- Ε] ᾿ ΄-΄“ 

“ ἔχωσι καὶ τὸ παραυτίκα που ἡμῖν ὠφέλιμον καθιστῆται. 
,ὔ ’ σ΄“ ΄“- ἈΝ ͵ὔ ΄ 

“ΦὙ,Ν11. προσκέψασθε τε ὅτι νῦν μὲν παράδειγμα τοῖς 

“ πολλοῖς τ ἜλλΙ π᾿ νομίζεσθε: εἰ. δὲ περὶ 

ς ἡμῶν γνώσεσθε μὴ τὰ εἰκότα (οὐ γὰρ αὐ 
Βυαξ σοηβί θυ ΠΟΥ͂ ψ}}» 

ΒΥΘΑΟΙΥ ὙΟΙΙΓ ΟΥ̓ΤΙ ΒΊΟΓΥ ; ΑΡΟΝ Ν τὴν δίκην τήνδε, ἐπαινούμενδι δὲ Ιο 
Ὠλπβῦ ΒΕ ΟΡ, 1 νοι 5ὰ- 

ΟὐἾῆσΘ τ ἐο {π6 δηϊ- 

τηοϑῖίν οὗ ΤΉΘΡ65, δἵ[ο ὃ ὃ θῶ 
ϑὰν ἀανοΐοα δἴοει τὰ ς οὐκ ἄπο εὐωλσὶς ἂν ρῶν ἀγα ων πέρι αὐ-- 

᾽ γι ν Ν 7 τ Ἧ ᾽ “ 

Ὑμδί τνᾶϑ δὲ ὁπο σοὺς (ς γρὺς ἀμείνους. ὄντας ἀήρεπές. τι ἐπιγνῶναι, 
οδ86 Δη4 {Π6 οϑδα οὗ 

{ Σ»ῸᾺΝ δ « ΄σ ΄σ “-“ ΄σ 9 μι 

οὐδὲ πρὸς ἱεροῖς τοῖς κοινοῖς σκῦλα ἀπὸ 411 ἄτβθοθ. 

“ χω ΄ “-“ » “ Ἄ ᾿ 

ἐς ἡμῶν τῶν εὐεργετῶν τῆς “Ἑλλάδος ἀνατεθῆναι. δεινὸν δὲ τὸ 
, 53 ΄’ὔ “ τ 

“ δόξει εἶναι Πλάταιαν Λακεδαιμονίους πορθῆσαι, καὶ τοὺς 
ἈΝ Ἁ Ν 5» ΄ ᾽ 

ὁ μὲν πατέρας ἀναγράψαι ἐς τὸν τρίποδα τὸν ἐν Δελφοῖς δὲ 
ζε Χ Ν ΄ Φ “-“ ᾿ Ν Ψ Ἂν “ε “- 

ἀρετὴν τὴν πόλιν, ὑμᾶς δὲ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ -“λληνικοῦ 
ξ “ Σ , » ΄σ » ΄- Ἀ κ 

πανοικησίᾳ διὰ Θηβαίους ἐξαλεῖψαι. ἐς τοῦτο γὰρ δὴ 

“ ξυμφορᾶς προκεχωρήκαμεν, οἵτινες Μήδων τε κρατησάντων 36 

. ὁμοίους ἴ. 6. ὑμῖν Α.Β.ΟΈΘΝ. α.ς.ἢρ.ἢ. ΒεκκΚ. βἀ. 1832. καθίστηται 
ΓΚ0.Μ.Ὸ.Ν. καθίσταται Ῥ.-ι. καθίστητε ἃ. 17. τε] ομι. Β.Ο. 9. οὐ γὰρ) 
οὐκ Κ. ἀφανεῖ α.1. 11. περὶ] παρὰ ρ. 12. ἀποδέξονται Ο. 13. αὐτοὺς 

14. πρὸς τοῖς ἱεροῖς δ΄. τ6. δείξει Ὁ. Ροβύ ὄντας Ὠαρεῖ Υ. 
19. πανοικεσίᾳ Ἐκ. 11 .Ν.Ὸ.6. 

18. ἀρετῆς 1..Ῥ, 
καὶ) οτῃ. Κι. τοῦ] ΟΠ]. 6. ᾿ 

16. Λακεδαιμονίους--- Θηβαίους ΤὴΒ 
ΠΆΠΊΘΒ Οὗ ΠΑΓΟΠΒ ΔΓΘ ΒΟΠΊΘΕΠΊ6Β τι566 1ῃ 
ατθοκ ψιπουῦ [ῃ6 Δ. 1016, τυ μθη ΠΟῪ 
ΔΥΘ ἰπίθηαθα ἰο σοηνου {Π6 ποίϊοη οἵ 
ΒΟΙῚΘ γ08}} Κποινη ρΡΟΪΠπίβ ἴῃ 1Π6 παίϊοπδὶ] 
ΟΠΑγδοίθυ, σαῖθο {πη {Π6 τηθῖο ἰη- 
Βαθιϊαηΐβ οὗ β0ἢ ἃ σοπηίτυ. ΤΏ 
Λακεδαιμονίους Τηθᾶη8, ““γοὶ 0 ΔΓ6 
““ Τ,Ασθαςοιηοηίδηβ,᾽" [μας 18, ““ψΠοβΘ 
““ ῬΘΟΌΠΙΑΓ ρΊοτΥ [Ὁ 15 το θ6 {Π6 ρογρθίιαὶ 
““ Ἀββουίοῦβ οἵ τθοίδη ΠΠροτίν.᾽" ((ὐοπη- 
Ρᾶγο 1. ὅρ, 1. ΙΝ. 85. 86.) Θηβαίους 
ΤΏΘΔΉ8, “ΒΟ ἢ τυΥθίο 68 ἃ5 [Π6 ΠΟ ΔῊ ;᾽ἢ 

{Πα 15, “ποίοτίοιβ ἰγαϊζουβ ἴο ασθθορ, απᾶ 
κε γΏΟΒο ἰαπα τνᾶθ ἰου οι ἔῸΓ {ΠΕ Ὶν 
“ [γράβοῃ δοσογαϊηρ ἴο 1Π6 απἰτοὰ 56ῃ- 
“ἴθ ης8 οἵ σοηξοαογαία ατθθοθ.᾽" Οπι- 
Ῥατθ Ηετγοάοῦ. Ὑ11. 132. Χοποροη, 
ἨεἸ]οηΐο. ΨΙ]. 2,.20. δη8 8;.38.- 

20. οἵτινες Μήδων τε κρατησάντων 
ἀπωλλύμεθα) “ΔΥῸ τνογα ροϊηρ ἴο "8 
“χυϊηρα, Πα (Π6 Μρϑᾶθβ θθθη νἱοΐο- 
“ τοιι8.᾽" 6 ᾿πηροτγίθος ἔθηβ6 15. ἤΘΓΘ 
ΑὈΒΟΙ αὔοὶν Πδοθββασν, Δηα 1 Πᾶν ποΐ 
Ποβιίαῖθα ἢ Ἠδποὶς απ ῬΟΡΡΟ ἴο 
[Ὅ]]ονν τΠ6 (ὑα5561 Μ 5, (Η.} ἴῃ τϑβίουϊπηρ' 

ἡ 



ΞΥΓΠΡΆΦΙΗΣ ἀ Π1. 7, 58. 
ΡΙΑΤΖΕΑ. Α. Ὁ. 427. ΟἸγπαρ. 88. 5. 

4920 

΄σ. 
-- Ξ -: ,ὕ ͵ 

ς ἀπωλλύμεθα καὶ νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν φιλτάτοις Θηβαίων 
΄. 

Ἂ ΄ ἈΝ ,ὔ ες ,ὔ 

ς ἡσσώμεθα. καὶ δύο ἀγῶνας τοὺς μεγίστους ὑπέστημεν ἢ μ ᾽ ἢ 

τότε μὲν τὴν πόλιν εἰ μὴ παρέδομεν, λιμῷ διαφθαρῆναι, 
ΠΡ Ὲ Ω , Ν ΄ θ » ΄ 

νῦν δὲ θανατου κρίνεσθαι. καὶ περιεωσμεθα ἐκ πάντων 4 
“ ε Ν ΄ , ᾽ δὴ ικ 

Πλαταιῆς οἱ παρὰ δύναμιν πρόθυμοι ἐς τοὺς ᾿λληνας 
3, 3, ΄“ ς Ξ 

ἔρημοι καὶ ἀτιμώρητοι" καὶ οὔτε τῶν τότε ξυμμάχων 
9 “- ᾿ Ἀ ε “ 3 , ε ΄ ᾽ κ᾿ 

ὠφελεῖ οὐδεὶς, ὑμεῖς τε, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἡ μόνη ἐλπὶς, 

( δέδιμεν μὴ οὐ βέβαιοι ἦτε. 10 ΠΠ|. καίτοι ἀξιοῦμέν γε 
“ -“ ΄“ ΄“ Ν 

μ᾿ καὶ θεῶν ενεκὰ τῶν υ αχικῶὼν ποτε ενο- μ 
8 ὈθΟΔΠῚΘ ΥΟΙΓ 6Π6- ; Η Τ : ;Σ Ἂ- ῇ Ἔ ξει 

ΠΟ ΤΟ πιῖοϑ ΟΠῚΥ ὈΥ ΠΘΘΘΘΘΙΕΥ ἢ “ς μεέενῶν καὶ ΤῊς ἀρετῆς ΤῊ" ἐφ Τοὺς Βλληνας 
ὙΘ ΔΓ ΠΟΥ ΥΟΙΙΤ 8105 ος ἥν 5 τ γι τ “ " Ἐπτν 
ῬΙΠαπίβ : ἃπα {Π8 ὙΘῚΥ καμῴθηναι υμαᾶς, Και μεταγνῶναι Εἰ τί ὑπὸ 

τοΠ]}5 Οὗ γΟΙ ἔδίῃο ΓΒ, 
Ν᾿ Χ 

“ς Θηβαίων ἐπείσθητε, τήν τε δωρεὰν ἄντα- 

1. ἀπωλλύμεθα Η. εἰ οοττ. Ε. Ηδᾶςοκ. Ῥορρο. εἴ ΒΕΚΙΚ. τη δα. 1822. ψαϊσο ἀπολ- 
λύμεθα. καὶ---ἡσσώμεθα] οπι. Ε΄. 2. λιμῷ δὲ διαφθαρῆναι ().6.. 4. θανάτου 
κρίνεσθαι Β.σ.ἢ. Ῥορρο. (Χο611. ΒΕΚΚ. δίκῃ τποὶβ ἱποϊαβιῦ Ηδδοῖ. Α.Ε. ΕΝ α. οἱ 
(οἴου! θανάτου δίκῃ κρίνεσθαι. περιεσώμεθα Ἰζά. 6. ἐρῆμοι ΒΕΚΚ. Ρορρο. τότε] 
οἴη. [,..Ο. ἡ. ὠφελειται Κ. 8. δεδίαμεν [ΟΠ Υ 5115, Ρ. 7. 9. ξυμμάχων Ὁ. 
11. καμφθῆναι Α.Β.1.1..1.6.4.6.5.. “δ ΠΙὈΤῚ ἴά πη ΒΟΓΙΡΕ ααᾶπῃ 6611 δα Π)Κ. ἀδαὰ8 
“ς ρο]]αΕ1, φαδηΐιιΠη ΒΟΙΠη118, ΟΠ Π68. Γναμφθῆναι ΘΧ τπᾶγρ΄. Θίθρμδη. ἃ 8810 71185- 
““ βιΐβ τϑοθρὶῦ ΌΚοιτιβ, βοῦνανι Πδδοὶς. 866. Ἰᾳγθ δχρα!ῦ ΒΕΚΚογ. ΡΟΡΡο. 
κναμφθῆναι (1. 12. τε] δὲ Υ. 

1. Θοπιρατα Επτὶριάθβ, Βδρομθθ, 612. 
τίς μοι φύλαξ ἦν, εἰ σὺ συμφορᾶς τύχοις ; 
ψ ΠΟ ΕἸΠΊΒΙΘΥ ΡῬΓΟΡΘΙΥ ἰ{γδηβ]αΐεβ, 
““ Αἷβ τηϊπὶ αἀαχ {πΐαγιιβ ογαΐ, 51 [101 
““ Δ] Ια τηὰ]1 δοοὶ αἰββοί δ᾽ δααϊηρ,, “ ἢν 
“ς ρῃΪπη ΡΓῸ ἔμελλεν ἔσεσθαι Δοοὶρ᾽ Πα τα 
““ ρρ(.᾽" Ηετἤδη ααοίεβ τρια. Η 6γδο]. 
462. ἀπ Ιρμϊσοπ. Απ]. τ40ρ. ἴο νΒΊΟ ἢ 
τηᾶῦ 6 δαάεα Ἱπυογά. ΝἼΠ]|. 86, 4. ἐν 
ᾧ σαφέστατα ᾿Ιωνίαν εἶχον οἱ πολέμιοι. 
ἀπ Ηετοάοίι5, Ν 11]. 220, 2. μένοντι δὲ 
αὐτοῦ κλέος μέγα ελείπετο, καὶ ἡ Σπάρτης 
εὐδαιμονίη οὐκ ἐξηλείφετο. 

4. τότε μὲν---λιμῷ διαφθαρῆναι Οοπι- 
ῬΆΓΘ α. 52, 1---4. ἃΠ4 ἀρδὶῃ 6. 50; 4. εἷ- 
λόμεθα γὰρ ἂν---᾿λιμῷ τελευτῆσαι. 1 
5Που]α ποῖ μαναὰ {ποιρῇϊ [Ὁ ΠΕΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο 
τηᾶ κα ἴπ686 συϑίβγθμοθβ, μα ποῦ ΒΌΡρΟο 
ΒΙΓΔΠΡΘΙΥ πηαρτηρα {Πδᾶῦ {Π6 ψνογ 8 τὸ- 
Ἰαϊθα ἴο ἃ ἴαποιθα ἀδηρΡῸΥ οὗ βίδγνδίοη 
ἀατίηρ {πΠ6 Ῥογβίδη ᾿ηναβίοη, ὑγῃθ πη {Π6 
ῬΙ]αΐροαηβ νου ἃ πᾶνε Ὀθοη ὈΙοοΚααθα 
Δηαἃ βίασνβα πὰ {ποὺ ποῖ Δραπάοπϑα 
{Π6ῚΓ οἷν. Βιυΐῦ (ὙΟ]]ῈΓ ὑγα]γ ΟΌΞΟΓν ΕΒ, 
τῃαῦ ΓΠαον ἀἸ65 βαγβ, εἰ μὴ παρέδομεν 

τὴν πόλιν, ΜὨΙΟἢ {Π6 Ῥ]αίθθαπβ πονοὺ αἸα 
ἴο Π6 ῬΕΓΒΙΔΠΒ : Δη6] Ὀ6Β51668, 10 15 {ΓῸ]Ὺ 
ΔΡΒατα ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ, {παὖῷ γνῆθη {π6 Ρ]α- 
ἰξθῃ8 ΞΔΥ δύο ἀγῶνας τοὺς μεγίστους 
ὑπέστημεν, ἱΠ6ΥῪ τηθδῃ ΟΥ̓ Οπ6 οἵ {Π688 
ἀγῶνες ἃ ΠΔΏΡΕΙΓ ὙὙΠΟΙΠΥ Ὠγροίποῖο δὶ, 
ὙΠΟ {ποῪ παν Παὰ ἱπουγτθα, θυΐ 
τηϊρῦ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἸΠΑ͂ΘΙ ν σὺ αἸΠδγθηΐ οἰγ- 
ΟὈΠΊΒΙΔΠΟΘΒ. ἤᾶνθ ἱπουγγθα ; ΔΙΠΟῸΡΉ, 
ἃ5. (Ό]]ῈΥ νν6}} Οὔβευνεβ ἀρϑϊη, θνεπ πδὰ 
16 Ρ]αΐοραῃβ ον ὺ Ὀθθη Ὀδβιοσθα Ὀγ [68 
Ῥουβίδ 8, ΓΠΘῚΓ ἀΔΠΡῸΥ νοι] ποῦ Πᾶνα 
Ῥθθη ομϊθῆν ἔτοπὶ [ἈΠΏ1Πη6, [ῸΥ {Π6 τπὰ}- 
{π46 οἵ [ῃ6 Θῆθηυ σνοι]ὰ ΡγΟθΔὈ]νΚ 
ΒΟΟΠ Πᾶν 508]θα {Π6 νν8}}18. οἵ 80 81η8}} 
ἃ ἴον, ἀδϑυαθ 88 1Ὁ ννὰβ οὗ ΔΠΥ πᾶ- 
ἴπΓᾺ] δαἀναπίαροβ οὗ βιΠπδίοη. 

12. τήν τε δωρεὰν---χάριν] Αὐτοὺς 
ΤηΘΔη8 {ῃ6 ΤΠΘΌαΠ8. “ΑΒ Κ θδ0Κ ἀραὶῃ 
““ οἱ {π6πὶ {Π6 ρἸ οἵ οὐγ ᾿νθβ, συ ῃ] ἢ 
κέν ἔβα γοὰ πᾶν σίνθῃ ἴὸ στγδίν 
“Κ ΤΠΘΙΓ νϑηρθᾶηοθ, ὑπαῦ {ΠθῪ ΚΙΠ ποῖ 
κε [0586 ΨΠΟΒ6 ἀθδίῃ νν}}} "6 ὑοῦ 5ΠαΠη6; 
“86 ΤΘΟΘΙνΘ ἕο τι8 8 Ποπαδβῦ σγαῖ!- 
κε τα66, ᾿ηδίοδα οὗ {π6 αἸβρτασοί] ρταί!- 



424. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ῬΡΙΑΤΖΕΑ. Α. 6. 427. ΟἸΣπΙΡ. 88. 3. 

ὙΠΟ πο ἅα]ν Ποποισ, “ό ἢ ἈΡΕΤῊΝ ιν , ἃ Ν᾽ ΠΑ Σι 
παιτῆσαι αὐτοὺς μὴ ΚκΚτεινειν οὑυς μὴ υμιν 

οὗ νΟῸΓ ἴα ΠΟ ΓΒ 80 [6}} 

δ Πα 6 Γ6 θαΓΙΘα ἴῃ ΟἿΣ 

Ἰαπα, 

ουσηῦ ἀραῖπβδὲ ἐπ 61 

μη ΤΠΘθοθ ἐς 

(ς [4 ΄ Ψ 2 Ν » “Ἢ ΄ 

πρέπει, σώφρονα τε αντὶ αἰσχρᾶς κομίσασθαι 
΄ Ν Χ Φ Ν , 5, ΄ 

χάριν, καὶ μὴ ἡδονὴν δόντας ἄλλοις κακίαν 
Μ Ν ΄σ ᾿ξ Ν Ἂν ᾿ς ΜΈ 

δυὰς ἀραῖθεε ατεροο, ἐς χὐτοὺς ἀντιλαβεῖν: βραχὺ γὰρ τὸ τὰ ἡμέτερα 
Ο81] ὉὩΡῸῚ νοὶ ποΐ ἴἰο 

ΔΌΔΠαοη ἔπθπι ἴο 1Π6 

οδγ οἱ ΤΉ ΘΌΔη {Γαϊζο 5. ςς 

ἐς ἡμᾶς εἰκότως τιμωρήσεσθε, ἀλλ’ 
4 

πολεμήσαντας. 

» σ΄ Γ ͵ 

κλειαν αὐτοῦ αἀφανισαι. 

“ σώματα διαφθεῖραι, ἐπίπονον δὲ τὴν δύσ-- 5 

οὐκ ἐχθροὺς γὰρ 
“ ᾽ τὴν δ ς 

εὔνους, κατ΄ ἀναγκὴν 
“ - ΄σ ’ ,΄ ἧς --- 

Οστε και τῶν σωμάτων ἀδειαν ποίουντες 

- “ ΕῪ ΄ ᾿ “- “ Ὁ ϑον ὧν 

οσια ἂν δικάζοιτε, και προνοουντες ὍΤΙ -ΕΚΟΡΤαΝ ΤΕ ἐλαβετε 

“ καὶ χεῖρας ἸΡΟΚΓΧ ΟΠ αν (ὁ δὲ νόμος τοῖς Ἕλλησι μὴ Ιο 

“ κτείνειν τούτου»), ἔτι δὲ καὶ πο νλ ες, ΣΕ ἘΠ ΈΡσεν διὰ 

“ παντός. ἀποβλέψατε γὰρ ἐς πατέρων τῶν ὑμετέρων θήκας, 
τ ὍΣ » , ἘῸΝ ΄ ᾿ ΄, » ΣῪ τὰ ͵ 

οὗς ἀποθανόντας ὑπὸ Μηδων καὶ ταφέντας ἐν τῇ ἡμετέρᾳ 
[7 » ΄“ Ν Ὑ κ4 ὃ , » θ ́ ’ Ν “-“ 

εἐτίμῶμεν κατὰ ετὸς εἐκαστον ἡμοσίιᾳ εσσὴμασι ΤΕ Και τοις 

4. αὐτοῖς ΝΥ. 8. κακίας 1. 
τ τὸ ἔτος Ὁ. 

““{π66 ν»ῃ]οἢ γοὰ νου] ΡυτοΠαβ6 ἔγοτη 
“ὙΠοῖὰ ὈΚ ρτδθγπησ {Π6ῚΓ 6ν}}] Ρᾶ8- 
“ ΒΙ0η85.᾽ [ἢ [Π6 ννογἰβ δωρεὰν ἀνταπαι- 
τῆσαι ἴπ6Γγ6 15 8ῃ Δ]]πιϑίοη το ννμαῦ πδα 
Ῥθθη βαϊα ὈῬείοιθ, ο. 53, 5. δέδιμεν---μὴ 
ἄλλοις χάριν φέροντες, κι τ. λ. Βγ σώ- 
φρονα χάριν 15 τηϑαηΐ {Π6 τοῦτ Οὗ ἔΔΙΓ 
Δ Πα ΠΟΠΟΌΓΑὈ]6 ΒΟυνΊ 6 ψν ΠΙΟἢ δη δοΐ οὗ 
{τὰ ἀπ ΠΟΠΟΌΓΑΌΙΘ ΚΙΠΠ655. ΟἸΔΙΠῚΒ ; 
Ὀγ αἰσχρὰν χάριν, ἰπαΐ τοίαγη οὗ Ὀᾶ88 
ΠΟΤῚ] ΠΟΘ5. ΔΠΠ ΒΟΓΨΊΟΘΑΌ]Θ νἸ]Π]ΑΙ ΠΥ 
ὙΓὮ]ΟΣ 15. ἴΠ6 Παῦαγα] Δ η ΟἾΪῪ ΤΘΟΟΠῚ- 
ΡΘη86 οὗ [Πο0856 ννῆο τη] {πϑιηβοῖνοβ [Π6 
10015 οὗ {Π6Ὶ. ποισ ἢ ΠΟ ΓΒ᾽ ΟΥΙΠΊ68. 

2. σώφρονά] Μιὰ. Επισ]ρΙ 6 πὶ ΑΠάτοπι. 
"8. ὟΝ ΑΒΒ. 

ΤΟ. νόμος τοῖς Ἕλλησι] ΥἹά. ΠΕ Ιἢ. 11]. 
Απἤαυϊξ. ΗΠ ΘΓΙ Αγ. 14. οἵ ἰηΐγ. ΟΔΡ. 
66:2. 6... 6: ΚΒΕ, 

14. κατὰ ἔτος ἕκαστον) ἢ υἾ115 ΔΠΠῈ] 
ΒΔΟΤῚ ἰοΟΐδτη ΤΑΓΟΠΘ ΠῚ Τη1}{15 ἀθβου Ὁ 
ΡΙαΐατοῃ. Αὐὶϑα. Ρ. ύοϑ. θυ κΕΚ. 

ἐσθήμασι) ἼΠπε Ρτγαοίίςθ οἵ ψγαρρὶηρ 
ἃ ὈΟΟῪ [ῸΓ θυ ]4] 1ἢ ἃ το πα ΠΟΞΕΥ 
ἄγθβ88, τηθητ]οηθα Ὀγ Ρ] ἴα. , ΑἸοχα μου 
6. 21. ἀη6 ΕἸβθιν Πογθ, σὰη ἤᾶνο ποι] ηρ' 
ἴο ἀο νι νυν παῦ 15. ΠοσΘ τηθητοη θα ἃ8 
Δ ΔηπΠι8} ΟἸδεὶπρ οἵ ρσαγτηθηΐβ αὐ {Π6 
τοιῦ5 οἵ {πὸ ἀθαά, 1 μεϊϊονα {Ππαᾶΐ {}|6 

5. φθεῖραι ς.ἴ. 8, ὥστε] ὡς Μ. 14. κατὰ 

οΟἹο Πϊηρ᾽ ννὰβ οβυθα Ἰῃ [Π6 βᾶπη6 βιιροῖ- 
ΒΈΠΟΙ5. ΓΘ ]]ηρσ νυ θ]οἷ ῥγοιηρίθα οὔευ- 
ἴηρ85 Οὗ πιϑαΐ δΔπ6 ἀτηκ ; ἃ5 1 ἴπ6 ἀθδά 
ὙνΈΥΘ οΟ]α ἴῃ [Π6ῚΓ αἰβθη θοα θα κἰαΐο, 
πα 5111 τϑαιῖγθα {Πο856 το]ϊθῖβ. ἴο {Π68 
ΠΘΟΘΒΒΙ [165 Οἵ πατηδπ ἡδύτιγθ τυ Π]ο]. {πον 
μα ποοάβαὰ ἤθη αἰῖνθ. Απά ἔγοπι τΠαΐ 
νΠἃ βίουν (01 ὈῪ Ηετγοδοίαβ, Υ. 92, 
28---32, ἴδ ἀρρβϑαῦβ ὑπαῦ ἴπὸ ο]οιῃΐηρ 
{ππ|5 ΟἸοτθα τνὰβ ποῖ ἐποιυρῇηῦ ἴο Ὀδ 561- 
νἹΟΘ4 16 ο 1Π6 ἀορατίθα ὉΠ]658 1 ἸνΘ ΓΘ 
Ὀαγηΐ : Ὁ νυν Ὠ]οἢ. σθάβοη Ῥ θυ  Π6. (ΟΟΙς 
1Π6 τι ομϑϑὺ οἹο Π]ηρ' οἵ 81] (6 ὑνοιηρῃ ἴῃ 
ΟὐΥηῖἢ, ἀπ [γον ᾿Ὁ Ἰπΐο ἃ ρΡὶζ, ἀπᾶ 
Ὀυγηῦ Ὁ ἃ85. 8ἃη οΟὔἴθσϊηρ ἴο ΠῚ5 ψτ Με6- 
1158, νῇθη ΠΟΥ Βριτῦ Πα ΔρΡρθαγθα ἴο 
ὨϊπΠ Δ ηα σομρ]αϊ θα {Ππᾶΐ 586 τννὰβ οο]α 
ἀηἀ παϊκθά, Ὀδθοδιιβθ {ῃ6. οἰοϊηρ ἴῃ 
ν ΒΟ 5ῆθ μαὰ Ὅδθη Ὀυτὶθα ννὰβ οὗ πὸ 
ἀν 1] 0 ΠΟΥ, ἃ5 1 δα πού Ὀθθθὴ θυγηΐ ἴο 
565. 16 σοηξιβίοη οἵ Ἰήθα8. νυ ΒΟ ἢ 
Ὀ]Θ θα ἐοροϑίμου {Π6 ποί]οη8 οἵ ἃ 51- 
νὶνιηρ 50] δηᾶ ἃ ἀθαα ᾿οᾶν, οἵ ἴῃ8 
πηβθθῃ νοῦ], ἀπ {6 οο] 4 σγᾶνθ ἴῃ 
γΡΉ ΟΣ ὉΠπ6 ππουῦία] τουηδὶη8β. 16. ἀθρο- 
βιύθα,, 1ῖΒ ἀθϑου θα Ὦν θαγκο ἴῃ ἃ μᾶβ- 
βᾶρθ οὐ τϑιπδυζα "]Ὲ Ὀραιΐγ, ἴῃ 8 
Αὐπάροπιθηΐ οἵ τὸ νῷ Ηἰβίονυ, θΌῸΚ 
Ι. δ. 2. 
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ἘΠΙΡΑΦΗΉΣ ΤΟΥ ΤΠ: σο: 4925 

ΡΙΑΤΖΕΑ. Α.6. 427. ΟἸνΡ. 88. 3. 

( 5, Ἅ σ «ε Κα ΕΝ “ 3 , « “ ’, 

ἄλλοις νομίμοις, ὅσα τε ἡ γῆ ἡμῶν ἀνεδίδου ὡραῖα, πάντων 
ἐς} Ν » 7 53 ᾿ ᾽ , ΄ , 
ἀπαρχὰς ἐπιφέροντες, εὖνοι μὲν ἐκ φιλίας χώρας, ξύμμαχοι 

{ς δὲ « ,ὔ Ν τ ε ΄σ » 7 “Ὁ 

ε Οομαιχμοις ΠΟΤΕ γένομένοις. ὧν ὅυμεις τουνᾶντιον αν 8 

“ δράσαιτε μὴ ὀρθῶς γνόντες. σκέψασθε δέ Παυσανίας 6 
ςς ἥ Ν ΄ 3 Ν , 5 ΄σ , ᾿ 

μὲν γὰρ ἐἔθαπτεν αὑτοὺς νομίζων εν γῇ τε φιλίᾳ τιθέναι 
«ς Ν ᾽ » ὃ ,ὔ [4 ᾿ .« ων δὲ » ΄σ « ΄ Ἀ 

καὶ παρ᾽ ἀνδράσι τοιούτοις" ὑμεῖς δὲ εἰ κτενεῖτε ἡμᾶς καὶ 
7 Ἀ “. ’ ᾿ 

“ς χώραν τὴν []λαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε, τί ἄλλο ἢ ἐν 
(ς« ΄ Ν Ν “ » , ,, Χ « Ἕ 

πολεμίᾳ ΤΕ και παρᾶ Τοις αὐθένταις πατέρας τοὺς υμετέρους 

ςς ἊΝ σ΄ ψι ΤᾺ “ ες “ ΕΝ , 

Και ξυγγενεῖς ατιμους γέερῶν ων νυν ἰσχουσι καταλείψετε 3 

ςς πρὸς δὲ καὶ γῆν ἐν ἣ ἠλευθερώθησαν οἱ Ἕλληνες δουλώ- 

σετε, ἱερά τε θεῶν, οἷς εὐξάμενοι Μήδων ἐκράτησαν ἐρη- 
΄σ ͵ Ν Ἷ ΄σ « ᾿ 7 

ἐς μοῦτε, καὶ θυσίας τὰς πατρίους τῶν ἐσαπένων καὶ κτισὰν - 
ν ΒΞ » Ν “- ε » ΤῊ ) 3 

“ των ἀφαιρήσεσθε. Τ1Χ. οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξης, ὦ 
ἐς Δ ὃ ΄ (ὃ ΒΕ » Ν Ν “ 

Βν {π6 ροᾶβ οἵ ΟἿΓ ακε αιμονιοί, Ταῦε, Οοὐτεέ ἐς Τὰ κοινὰ Τῶν 

ΘΟΠΙΠΊΟΠ ΘΟΙΠΙΤν : Ὁ (ς 

18. ρΙθασθα οὗτηβ. οἵ 

ΟἿ [αῖμογβ; ὈΝ {ΠῸ} 

« "κι , Ν 5 ἊΝ Ἶ 

Ἑλληνων νομιμα καὶ ἐς τοὺς προγονοὺυς 
σι 

Ὄ , Μ « ΄σ Χ 3. ,ὔ » 

ἁμαρτάνειν, οὗτε ἡμᾶς τοὺς εὐεργέτας ἀλλο- 
τομθ5; ἃπᾶ ὃν {πεῖν ιὉἡ 5 

΄ “ “ὕ Ν ἌΣ Χ » γι 
ἀορατίοά, ερίνῖις, νὸ “" Τρίας ἕνεκα ἔχθρας [μὴ αὑτοὺς ἀδικηθέντας 
ΘΟΠἾ ΕΓ σοι ποῦ ἰο 88- “- , δι Δ 5 “ 
ϑαβοο οὐ το ἐποτοο διαφθεῖραι, φείσασθαι δὲ καὶ ἐπικλασθῆναι 
1η6 ΤΠΘΡαπ5. ΤῸ μθπὶ (ς πὸ 7 ἊΜ ὅ, Ἶ Ν 

“6 ΠΟΥῸΓ αἸα ἃ Πα ΠΟΥΘΓ 1} ὙΠΝΕΙΙ ΚΤ σώφρονι λαβόντας, [Π) 

σοῦ] ἃ Πᾶν ΒΌΓΓΘΗ- 

ἀεγθα: δι1Ὶ 1Ὁ 1] Ῥ6- ἢ Ἂν Ρ Η τΞ "Ὁ Ν 

ΘΟΙΏ65 σοι 0 ΔΆ ΠαΟΠ Τας, α οἰἱοι τε ἂν οντὲες παῦοιμεν Και 

.12 ΄ ΄ ΄ “ 

ὧν πεισόμεθα μόνον δεινότητα κατανοοῦν- 

1. νόμοις (.1. ὅσα γε σ. 2. ἐπιφέρειν Β. σύμμαχοι Β.Ο.ΕΚ.6.}. 
4. δὲ οἵη. Ἐ, γεγενημένοις δ. 4. δράσητε 1. δράσετε (.6. ὀρθῶς μὴ 8. 
δέ] τε ΟΞ. 6. εἰ κτενεῖτε] ἐκτενεῖτε Β. γ. Θηβαΐδα] οπι. ὑγ. Α.Β.Ε.. τὴν 
θηβαΐδα τοοοπβ Α.Β. βιρτα πλαταιίδα. 8. τε καὶ] οτη. Κ. αὐθένταις] αὐτοένταις 
Οὐ ]]ὰ5 [μὲχ. Μ5. 9. ἔχουσι 1. το. καὶ] ΟΤη. ῥ΄. ἠλευθέρωσαν Β.Ὦ. 
ἐδουλώσατε ἀἃ.1. 12. ἑσαμένων Κ΄ .ο. (106]1. νἱ4. Βυζίηαππη, ατ. ἅτ. ᾧ. τοϑ. 
Απιποτῖς. 7. εἰσαμένων Ἐ,. εἱσαμένων ῬορΡρο. ἐσσαμένων Ε.1. ἱδρυσάμενων 1.,.0. 
Ρ.. ψυϊρο εἰ Βεκκ. ἑσσαμένων. 12. ἀφαιρεθήσεσθε Κα. πρὸ Ἀ.Β.Ε. το. ταῖς 
γνώμαις α.1. οἴκτῳ σώφρονι Α.Β.0.Ε.Ε.6.Η.1.Μ.0.5.Ἀ. Ῥορρο. οε}]. ΒεΚΚ. 
ψυΐρο οἶκτον σώφρονα. λαβόντες Κα .«.ἢ. 20. δεινότατα (Ὁ.1,.0.6. κατανο- 
οὔντες Α. (οοττοοία5 (.) ἘΞΕΝΗ.1.ΚῸΜ.Ν Ὀ.ς.4.6.ἢ 6.1.1. 

8. αὐθένταις] (οπδυ]6 ΝυΠππδδίατη δὰ φείσασθαι οἴκτῳ, λαβόντας αὐτὸν, Ἰ1{6- 
ῬΒγυπίος. εὐ ψαϊθβδίατη δὰ Ἠδγροοσα- τα]]Υ, “ ρατθ τ8 ἴῃ Ρἱΐγ, μαν]ηρ (ακθη 
ΠΟπθη. ὈΌΚΕΚ. “10 ὁἢ 15. Οοτηράᾶγο ϑόρμοοὶ. (Παρ. 

9. ἀτίμους γερῶν] ὅθ6. Μαίῃϊε, ατ. (ΟὐἸ]οπ. 475. οἰὸς [γε] νεαρᾶς νεοπόκῳ 
σε. δ. 591ὴ. ΕΠ 20; 1.Ψ μαλλῷ λαβὼν, ὑπαῖ 15, κρᾶτ᾽ ἔρεψον 

10. οἴκτῳ σώφρονι λαβόντας] ΤΠαΐ ἰῖ56, μαλλῷ, λαβὼν αὐτό. 
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ἰο {Ποῖτ νη ρΘΆ ΠΟΘ ΤΠΘ 

ὙΠῸ ἴπγονν ὉΠ ΘΠΊΒΟΙν 65 

2 ὉΡΟῺ ὙΟῈΓ ἴαιἢ, δπᾶ 

ΜὴῸ ἢᾶνθ ῬΘῸΠ πιοϑὲ 

55. }]Υ ΖΘΆΙ]ΟΙΒ ἴπ {Π6 

ΟΆΠ156. ΟὗἨ ΟἿΓ ΘΟΠΙΠΊΟΙ 

ΘΟᾺΠΕΓΥ. ες τ ὡς 

νους των 

δοθῆναι. 

κινδυνεύομεν παθεῖν. 

τ Ὁ πίνε Ν᾽: 
Α. εὖ ὁδοὶ ἀναξίως. 
πον ἦν ἡμῖν ς.ἴ. 
καὶ μὴ 1" 

οἵη. Β.ἢ. 

1. ὡς ἀστάθμητον τὸ τῆς ξυμφορᾶς] 
Οοιηρατα ΓΝ. 62, 3. τὸ ἀστάθμητον τοῦ 
μέλλοντος. ““Ηονν Ππ|{|6 ννγαὲ σδῃ οδ]οὰ- 
“ς Ἰαΐθ δἀθοιΐ τηϊδίογίαπμθ, οὴ οι ἴἴ 
““ ΤῊΔΥ ΟὯ6 ἀΔΥ̓ ἸΙρῃϊ, Ἔνθπ ΙΓ Πουΐ Π]8 
““ ἀββουνίηρ 1ζ.᾽ Τὸ τῆς ξυμφορᾶς 15 
ποῖ ΘΧΔΟΙΥ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ ἢ ἡ ξυμ- 
φορὰ, Ὀὰΐ γα Υ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαΒ ἢ {Π8 
ἘΩρΡΊ 5 ΘΧρυθββίοη, “{Π6 παΐυσα οἵ 
“ἐ χῃϊβίογία ο,᾽᾽ ΟΥ ““ΘΥΘΥΥ͂ {Πἰηρ’ ἀθουΐ 
““ τηἰβέογίαηθ.᾽ ΟὈπηράγθ 11. 87, 3. τὸ 
τῆς γνώμης. ΙΝ. 54, 3. τὰ τῆς ὁμολο- 
γίας. 

4. θεοὺς τοὺς ὁμοβωμίους) 656 νγῈΓ8 
ῬΓΟΡΘΙΥ {Π6 σοαβ ΠΟ γγ 16 ὑνουβῃρροα 
αὖ 0η6 ἃπα [Π6 βαπὴ6 ἰδ, ἴγοπὰ ἃ ΒῈ0- 
Ροβθα φοηρθηϊα  ν ἴῃ {Π6}1 Παΐαγθ, ΟΥ̓ 
[το ἃ τ] ἸΟΠ5Π10 Βα βἰϑίϊηρ θθύννθθῃ 
{Πρῖη. ἤθτο {Πρ ᾿ζ 566ΠῚ8 ἴ0 ᾿ΠΡΙΥ 
{Πο56 ρ,θαῖου σοῦβ ψπριίοσ, {ἀπο, Μ|- 
ποσνα, ΑΡοΟΪ]ο, ἕο. ννμο, Ὀθϊηρ 4}} 88ρ- 
Ροβϑα ἴο θ8 οἵ {πΠ6 βᾶιηθ Τᾶςβ, ̓  ταῖρι Ὀ6 
τηδθ ἸΟῪ {Π6 ΟὈ]δοῖβ οἵ ῬγΆΥ ΘΓ πα 
Βδουῆσθ, νυ }]8ῦ {Π6 Ἰοοὰ] ροΐβ ἀπά 
ΒΘΓΟΘΒ οἵ ΡΑΥ ΠΟ] σου Γ]68, πα 861}} 
τηο {Π6 ρσοῦδ οἵ ΟΥΠΘΥ παίίοηβ, σου] 
ποῦ Ὀ6 δαπητο τὸ 5.0 Δἢ πηΐοη ΜΥ]Δ ἢ 

Πα: 

ΘΟΥΚΥδιΆθυ: 

ῬΙΑΤΖΒΑ. Α. Ὁ. 427. ΟἸνΙΩΡ. 88. 2. 
ἘΣ Ε ᾽ ΄ Ν ΄- ΡΞ Ὁ , 

ὡς ἀστάθμητον τὸ τῆς ξυμφορᾶς, ᾧ τινί 
Ἑ ΝᾺ ἌΣ τι : ΄ ε ω « 

ποτ ἂν καὶ ἀναξίῳ ξυμπέσοι. ἡμεῖς τε, ὡς 
΄ὔ εἰ π ε « δα ͵ ΄ 

’ πρέπον ἡμῖν καὶ ὡς ἢ χρεία προάγει, αἰτού- 
ς 4 ΄“- Ἁ Ἁ « ͵] Ν 

μεθα ὑμᾶς, θεοὺς τοὺς ὁμοβωμίους καὶ κοι- 

, ΄ σ ἃ ς ΄, « “- ͵ 
τάδε, προφερόμενοι ὅρκους οὺς οἱ πατέρες ὑμῶν ὦμοσαν 

οὗ Ε] “ ΄, ’ « ἴω ων ἢ ἵν 

μὴ ἀμνημονεῖν, ἱκέται γιγνόμεθα ὑμῶν τῶν πατρῴων 
ξ “ Ν » ΄ Χ “ Ν ΄ὔ 

τάφων, καὶ ἐπικαλούμεθα τοὺς κεκμηῶτας μὴ γενέσθαι 
(Ὁ Ἃ , Ν - » ͵ “ Μ 
ὑπὸ Θηβαίοις μηδὲ τοῖς ἐχθίστοις φίλτατοι ὄντες παρα- 

Ἐν ᾽ Ὥ ΄ Ὄ τ 
ἡμέρας τε ἀναμιμνήσκομεν ἐκείνης ἡ τὰ λαμ- 

, » ᾽ ΄“ ᾿ ΄- ΄“ Χ ΄ 

πρότατα μετ᾽ αὐτῶν πράξαντες νῦν ἐν τῇδε τὰ δεινότατα 
“ Ν “͵ Ἔ 

ὅπερ δὲ ἀναγκαῖον τε καὶ χαλεπώ- 
΄σ΄ - 27 ,ὔ ΄σ΄ ΤΩ Ν “ ,ὔ 

τατον τοῖς ὧδε ἔχουσι, λόγου τελευτᾷν, διότι καὶ τοῦ βίου 
ξ 

. ἀναξίῳ ΒΟ ΕΟ. Η.Κ.ρ. Ηδδοκ. Ῥορρο. (10ε}1]. Βεκκ. 
ἜΞΕΡ Εν ΘΟΕΙῊΗ Κὶ 1. 

6. προσφερόμενοι Α.Β.Β.Β.Η.ΓΤᾺΝ.Ο.ΡΟΝ ἀνρ.Ν... 
: 8. κεκμηκότας ᾿.1. ῬοΟρρο. 

αὑτῶν Ἀ.Β.ΕΕΜΗ.1.». μεθ᾽ ἑαυτῶν Κα ΜΌΝΟΝ. σαπὰ ΡΥΙΒοῖδπο, Ρ. 1172. 

συμπέσῃ ἃ. ὡς] οπ]. 6. 3. πρέ- 
ὥμοσαν 

1Ο. ἀναμιμνησκόμενοι Κ. ας μεθ᾽ 

12. δὲ] 

[Ποῖ. (ἀΌ]]ῈΓ Ποννονοῦ τηπογβίδη 5. 1ὲ 
οἵ 1π6 ροαβ δ γγῇοββ δἰΐασβ 811] ἄσθθοβ 
ταϊσ ϊ ἸΟΙΠΕ]Υ Βδουῆσθ, ΒΌ 0 ἢ ἃ8. ΟἸγιη- 
Ρίδηῃ Ψπριζοῦ ἀπα Ῥυτῖαη ΡΟ] ]ο. 6 
σΟηϑύγοοη οὗ {π6 [Ὁ]]Ονν]ηρ τνογαϑ 
ΑὝΠΠΕΓ ΒΘθιη8. ἴο μιᾶνϑ ἀὐταηροα ΤΊΡΊ ΠΥ 

αἰτούμεθα ὑ ὑμᾶς πεῖσαι τάδε,---αἱ- 
τούμεθα ὑμᾶς μὴ ἀμνημονεῖν---ἱκέται γι- 
γνόμεθα καὶ ἐπικαλούμεθα μὴ γενέσθαι, 
μηδὲ---παραδοθῆναι. ΜΥΙ τη6 βτϑί αἰ- 
τούμεθα ὑμᾶς 5Ποι4 6 Δ Κοη {Π6 οἷαι 
νΊ ἢ {Π6. ΡΑΥΟΙρΡ]6, θεοὺς---ἐπιβοώμενοι, 
ἃηἃ ψΠΘΓΘ 1 15. ΓΔΟΠΥ τορραῖθα Ὀϑίοσγθ 
μὴ’ ἀμνημονεῖν, 5Βῃ0 14 6 ἰακθη {Π6 

ε ’ » Ψ ΄σ 

Ἑλλήνων ἐπιβοώμενοι, πεῖσαιϑ8 

ΟΠΘΓ οἸατιδ ἢ {Π6 ΡΑΙΌΟΙρ]6, προφε- 
ρόμενοι---ὦμοσαν. 

18. λόγου τελευτᾷν] ΤΉΘ56 γγογ 8. ἃΓΘ 
αὐάοὰ 48 ἴΠ6 δχρ]αηδίοη οἵ {Π6 τϑ]αίνθ 
ὅπερ. Οὐμρατ ἹΥ. 125,1. ὅπερ φιλεῖ 
μεγάλα στρατόπεδα, ἀσαφῶς ἐκπλήγνυ- 
σθαι. ἀπὰ ΥἼΠ]. 8ο, 2. ἀπὰ Υ. 6,4. Οη 
1Π6 ροπϊνο λόγου [16 τελευτᾷν, ΡΟΡΡΟ 
τσ ν ΘΧρ δῖ 8 16 ἃ8 Ὀεὶηρ ϑααϊναϊοπί 
ἴῃ Β6η86 ἴ0 λήγειν ΟΥ̓ παύεσθαι λόγου. 
Απα 6 σοΙηράΓ8 βίου τελευτᾷν ἴῃ Χο- 
ΠΟΡΒοη, Ογτορθᾶ. Ψ111|. 7, 17. 868 
Ῥορρο, Ῥχοϊβθροιῃ. ἴἱ. Ρ. 122. 



ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 111. ὅο, δι. 49 
ΡΙΑΤΖΕΑ. Α. 6. 427. ΟἸγΡ. 88. 2. 

ε " » Χ 9 ᾽ . ΄ ΄ " “ » 
ὁ κίνδυνος ἐγγὺς μετ᾽ αὐτοῦ, παυόμενοι λέγομεν ἤδη ὅτι οὐ 

͵ὔ ΓΖ " ΄ . ΄ Ἀ ὃ [4 

Θηβαίοις παρέδομεν τὴν πόλιν (εἱλόμεθα γὰρ ἂν πρό γε 

του τῷ αἰσχίστῳ ὀλέθρῳ λιμῷ τελευτῆσαι,) ὑμῖν δὲ τούτου τῴ χίστᾳ ρῳ λιμῷ ησαι,) ὑμῖν δὲ 
’ὔ , » Ἀ 

πιστεύσαντες προσήλθομεν. καὶ δίκαιον, εἰ μὴ πείθομεν, 
ΝΝ » Χ Ἄ ἣν ΄ ; ΄- 

5.“ ἐς τὰ αὐτὰ καταστήσαντας τὸν ξυντυχόντα κίνδυνον ἐᾶσαι 
ξ ΄-“ 5 Ἂς « ᾽ὔ 5 ΄ ἥ “ Χ “ ἡμᾶς αὐτοὺς ἑλέσθαι. ἐπισκήπτομέν τε ἅμα μὴ Πλαταιῆς 6 

ΕΒ . ΄, Ν Ἅ “ ΄ 

ὄντες οἱ προθυμότατοι περὶ τοὺς Ἑλληνας γενόμενοι Θη- 
7, “ Ὅς ἤπδι ᾽ 7, ᾽ “ ε ,ὕ ᾿Ξ “- 

βαίοις τοῖς ἡμῖν ἐχθίστοις ἐκ τῶν ὑμετέρων χειρῶν καὶ τῆς 
΄’ὔ “ ΓΑΕ ας 7 5 ΄ 

ὑμετέρας πίστεως, ἱκέται ὄντες, ὦ Λακεδαιμόνιοι, παραδο- 
΄- ,΄ Ἀ ΄“-“ « ΄σ ἂν δὴ Χ ΒΕ 

το θῆναι, γενέσθαι δὲ σωτῆρας ἡμῶν καὶ μὴ τοὺς ἄλλους 
σ » “- δ’. δ ͵ὕ 

“Βίλληνας ἐλευθεροῦντας ἡμᾶς διολέσαι." 
΄- Νἢ . “ 5 ΄ Α “ 

1Χ. Τοιαῦτα μὲν οἱ ΠΠ]λαταιῆς εἶπον. οἱ δὲ Θηβαῖοι : 
͵ κ χ ͵ 51} ΤΣ Χ ε ͵΄ , 

δείσαντες πρὸς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοί τι 
᾽ “- ΄, " Ν ᾽ ἂν “ἢ Τρμο ΤΠοαπα εὶς 56 ἐνδῶσι, παρελθόντες ἔφασαν καὶ αὐτοὶ βού- 

ΠραΓα ἴῃ ΓΘΡΙν. 9 σὰ » Χ σον τς ἢ Χ ΄, Ῥ λεσθαι εἰπεῖν, ἐπειδὴ καὶ ἐκείνοις παρὰ γνώμην 
Ἁ ᾽ “ ΄ Ῥ » , ΄σ Ἁ Ν Φ Τὴν αὑτῶν μακρότερος λογος ἐδοθὴ τῆς πρὸς τὸ ἐρώτημα 

» , ε ἡ ", ΄, ἀποκρίσεως. ὡς δ᾽ ἐκέλευσαν, ἔλεγον τοιάδε. 3 
Ἁ ΄ » “Δ ᾽ ΄, ΄“ » 

ΠΧ7Ὶ. “ΤΟΥΣ μὲν λόγους οὐκ ἂν ἠτησάμεθα εἰπεῖν, εἰ 
(ς Ν » Ν ΄ Ν Ε ᾿ Ψ ,ὕὔ Ν ὩΝ δ κα, 

καὶ αὑτοὶ βραχέως τὸ ἐρωτηθὲν ἀπεκρίναντο καὶ μὴ ἐπὶ 
« ΄σ- , ͵7ἷ » [4 Ν 

39 ΒΡΕΒΟῊ ΟΡ ΗΕ μᾶς τραπόμενοι κατηγορίαν ἐποιήσαντο καὶ 
ΤΗΕΒΑΝΞ5. 

Ὗῆῦε ογᾶνθ, Π6 } 880, 

τ ἔ 5. 5» ΄ ᾿ Χ » ΄ ιΝ 
ἱο ὃς Βεατὰ ἴῃ ἄπονον (έ ουδὲ ἡτιαμένων πολλὴν τὴν ἀπολογίαν καὶ 
ἴο 811 {Π6. Θχίγαπθοιιβ ξ ᾿ 

- Ἶ ἐὸν» χὰ ὃ Ν » 7 ΄- δὲ Ν τηδίζου ψ]εῖοῖν {Π ρεῖ- “ ἐπαίψον ὧν Οὐδεὶς ἐμέμψατο. νῦν δὲ πρὸς 2 

ςς Ν δος », κ ΄, τς τ 
περι αὐτῶν ἔξω τῶν προκειμέενῶν καὶ αμὰ 

1. λέγομεν] οπι. ἃ.1." 2. ἂν οτη. Υ. 5. καταστήσαντες .Β.Ο.Ε.Θ.Η.1. 
ΚΟΨὉ.ς.4.6.0.}.1. 6. καὶ ἡμᾶς 1. πλαταιεῖς ὄντας . 7- οἱ] οἵα. Α.Β. 
ΕΗ ΝΟΥ.» ἢ. 8. τοῖς ἐχθίστοις ἡμῖν Κ΄. ὑμῖν Α. 9- ἱκέτας ὄντας 1.Ῥ. 
το. δὲ Α.Β.Ο. (ρτίπια πιᾶπὰ) ἃ. ΗΠ ΚΟΝ ΟΝ». Ηδδοῖ. Ρορρο. (οε}]]. ΒΕκκ. 6. 
εὖ ντ]ρὸ τε. ἄλλους] οἴη. ἢ. 14. προσελθόντες σ. τό. τὴν] οἵη. ὈΞΌ αὑτῶν 
ΒΕΚΚ. τῆς] οπῃ. Α.Ενρ.ἢ. 21. αὐτῶν Η.ΚΙΝ ΘΝ. ρ. Ηδδοῖ. Ρορρο. αὑτων 
Βεκκ. 6ο6ε]]. εἰ Ῥορρο ἰπ 64. 1845. 22. ἡτιαμένων Ο.Κ.Ρ.ο.6.[. Ῥορρο. ἀοε]]. 
ΒεΚΚ. ἠτιωμένων ἃ. οοττ. Ε΄. εὖ νυ]ρο ἠτιασμένων. τὴν ] οτη. ἃ. 

8. τῷ αἰσχίστῳ ὀλέθρῳ) Μιά. αι ἠτιαμένων, 50 {πα΄ ἠτιαμένων 5Ποι]α θ6 
Δαποίασιιης (ὑαβαι. δὰ 1)οη. Ηδ]ῖο. ρονεγηθα ὈῪ ἀπολογίαν, “Πᾶν τηδῆθ ἃ 
ΨΊ. 86. εἰ Οεγά. δὰ Ὑγρ. ΓΧ. δ η. 340. “Ἰοηρ ἀδίεποθ ααϊΐθ ἀνα ἔτοπὰ [Π6 
ΠΌκΚΕΚ. “ἡ φαρβίίοη, δηα οἵ ροϊπίβ ΨΨΏΙΟΏ ἡ 6Γ8 

20. καὶ περὶ αὑτῶν κ. τ. λ.1 ΤἼΏΘ σοη- ““ ΠΟΥΟΓ ΟΥἸΠηϊπαίθα.᾽ 
ΒΙΓΠΟΊΊΟΙ τᾶν Ὀ6 τηδ48 οἷ ὈΥ ΓΟ ΠΟ] ηρ’ 23. “πρὸς μὲν τὰ ἀντειπεῖν δεῖ] ΕῸΓ 
1Π6 σοΙηπιᾶβ ὈΟΐἢ. Αἰο προκειμένων μη ἀντειπεῖν ἀπ ἔλεγχον ποιήσασθαι, οοτη- 
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ἐς ᾿ Ν » ΄σ ΄“ “ ἌΧ 5 

ΒΟΠΘΙΒ Πᾶνο ἰπἰτοαιορα μέν τα αντείπειν δεῖ, Τῶν δὲ ἐλεγχον ποιη- 

ἃ θοιυῦ {ΠῚ ποτ 8 δηᾶ « “ 7, ε ε ᾽ν ᾽ ΝΝ ΄, 

ΟἿ ἈΠ ΟΥ ἢ π 655. ΟἿΣ σασ θαι 3 νὰ μὴτε ἢ ἡμετέρα αὐτοὺς κακιᾶα 

Ῥορῶη ΜΠ 

Ῥθοδῖιβθ {πΌΤη 

ΘΌΔΓΓΟΙ 

{Π 61}, 

3 ἴΠ8 νθγν ἤγϑέ {ΠῸν Πᾶν8 

΄ 4, 

“ ὠφελῇ μήτε ἡ τούτων δόξα, τὸ δ᾽ ἀληθὲς 

“ περὶ ἀμφοτέρων ἀκούσαντες κρίνητε. ἡμεῖς 
ΘΥΘΓ 5 ΠΠ6α ἴο τἰπῖΐ8 » 

{ΠοΊβοῖνο5 ἢ {Π6 

τοβῦ οὗ {πὸ Βωοίίϊδη 

ΠπαΐοΠη, Δ η4 ΟΠ] ἴῃ 

1ηῃ6 ΑἰΠοπῖδη8β τὺ δα 

« [2 ΄“ ἊΣ Π ’΄ -“ ΄“ 

ἡμῶν κτισάντων [ΙΪλαταιαν ὕστερον τῆς 
, Ὑ » “ 

“ς ἄλλης Βοιωτίας καὶ ἄλλα χωρία μετ᾽ αὐτῆς, 
{Π6Ππὶ ἴῃ τοβιβύϊηρ ΟἿΣ 

κα μοσαιν: ( ἃ ξυμμίκτους ἀνθρώπους ἐξελάσαντες ἔσχο- 

“μεν, οὐκ ἠξίουν οὗτοι, ὥσπερ ἐτάχθη τὸ πρῶτον, ἡγεμο- 

“ γεύεσθαι ὑφ᾽ ἡμῶν, ἔξω δὲ τῶν ἄλλων Βοιωτῶν παραβαί- 

(ἐ γρντες τὰ πάτρια, ἐπειδὴ προσηναγκάζοντο, προσεχώρησαν 
Ε] “ εἶ ς ΄σ- 2, 

“ πρὸς ᾿Αθηναίους καὶ μετ᾽ αὐτῶν πολλὰ ἡμᾶς ἔβλαπτον, 

1. τῶν] τὸν Α.Β.Κ.1,. 5. αὐτοὶ 1.ἅ.6. “πρῶτον ΒΙΕΕ.Ὴ.Μ.Ν.Ρ... 

Ηδδοκ. Ρορρο. (6}1. ΒΕκΚΚ. ΑΔ. οὐ οθίθυϊ τὸ πρῶτον. 7. αὐτὴν ὁ. δ. ἔχομεν 
ἌΝΕΝΞΡΣ 9. τὸ πρότερον 1,.0. 12. πρὸς τοὺς ἀθηναίους Θ. καὶ] 
οπι. 1... 

Ῥᾶτα Ατὶβίοι. ἈΠβίου. 11. 25,1. ἔστι δὲ 
λύειν ἢ ἀντισυλλογισάμενον ἢ ἔνστασιν 
ἐνεγκόντα. ᾿Αντειπεῖν τη68η8, ““ ποῦ ἀἸίο- 
“ς ρρίμου ἴο ἄθην {πὸ βίαϊοπιθηῦ, Ὀαΐ ἴο 
“ς χηδῖςτα ἃ σΟΌΏΘΙ ΤΘΡΙΘβθη δ 0 η. ὙΠ] Ο ἢ 
“ς 5681] τνϑακθῃ 15. ἔογοβ. ᾿Ἔλεγχον 
ποιήσασθαι τηθ8}8, ““ἴο τοίαΐα ΔἸ ΟΡ ΙΠΟΥ 
“γῆν {Π6 Ρ]αίθθα 8. ἤᾶνθ νι! ΡῚΥ 
“ς ρα] οὗ {Π6]Γ Οὐ τηογ 8." ΕῸΥ [Π6 
ἸΓΓΘΡΊΠΪΑΥ [ΟΥΠῚ πρὸς μὲν τὰ, Ἰηδίθαα οὗ 
πρὸς τὰ μὲν, σοτηράτο 111. 82, 15. ἐπὶ δὲ 
τῷ ἀγάλλονται, ἀηα ΥἹ. 66, τ. παρὰ δὲ τὸ 
κρημνοί. 
Τὴ ὕστερον τῆς ἄλλης Βοιωτίας] “ὟΠΘ6 
Βαοῦδηῃβ νγοσθ ἀτίνθη οαΐ οἵ “ΓΘ 58] ν 
Ὀν {Π8 ᾿ΓΠμοββα!αη8, ἀπ οὐσιριοα [Π6 
οοΟυηΐτΥ οὗ ἴπΠ6 (ὑδαπηθαηβ, νυ ΠΟ ἢ ννὰ8 
αἰτουννα τ β οα]16 Βωοῦϊα, ἀθοῖῦ βιχίν 
ὙΘΑ 8 αἴζου [Ππ6 ΤΟ] η τνὰσ. ἽΠππογά. 1. 
12,3. [1 ννὰβ ποῖ [}}} ἃ Βῃογί {Ἰπη6 αἴΐζου- 
νναγὰβ {Παῦ ΤΠοῪ οσσπριοα Ρ]αΐοα, Οτ- 
ΟΠΟΠΊΘΠΙΙΒ, Πα ΒΟΠῚΘ ΟΥΠΘΙ Ρ]άΟ 68, νυν ΒΟ ἢ 
μαᾶ αἱ ἢγβῃ σϑιηαὶπθα πηϑα απο ; ἀπα 
{Παὲ {πον ἄτονο ουΐστοπὶ ὑΠθποθ [8 
ΤῊΪΧΘ ῬΘΟρ]Θ {πὰῦ Παὰ ὨΙΠουίο Ροβ- 
Β65866 ἴΠοιη, Η γαηίδηβ, ᾿ΓΠγδοίαηβ, Ρο- 
Ἰαβρίδηβ, ΔΠ6] ΟὐΠΘΓΒ, γνΠηῸ ΔΓ6 τηθητοηθά,, 
διποπρ ἴΠ6 αν] ον Ἰημαθ ταπίβ οἵ Βωο- 
Δ. ὅδ δίγαδο, ΙΧ. 2, 3. 
9. οὐκ ἠξίουν---ἡγεμονεύεσθαι ὑφ᾽ ἡμῶν: 

για. δα 110. 1. σὰρ. βύ, 2. υκππ. ΤῊδ 
ἴργτα τιϑθα Ὀγ {πΠ6 ΠΟ θαΠΒ 15 ἡγεμονεύ- 
εσθαι, ποῖ ἄρχεσθαι. Τάκα [η8 βιιρτε- 
ΤΠΔΟΥ οὗ [μΔοραξθιηοη, ἀπ οἵ Αἰῆρηβ, 
ΜΉΘ ἰζ ννὰ8 ἤγβὺ σοη ουγθ ΡΟ ΠΕΓ, 
{Π6 Δυυπουῦιν οἵ 6065 ἀρ ρθαγβ ἴο παν 
θθθη ὈΥ ΠΟ τηθᾶη8 ἀδβροῖϊο αὖ {Π18 ρ6- 
ΤΙΟα, ἴου {πΠ6 Βωοίαγοῃβ οὐ ομϊοῖ τηὰ- 
σἰδίταϊοβ. οἵ Βωοῖϊα, τοῦθ ποῖ οἤοβθῃ 
ἔγοτη “ΠΟΘ θ65. οὐΐγ, Ραΐ τΌμπὶ {Π6 ΟΥΠΘΥ 
Βωοίϊδηῃ βίαΐεθβ, δπα [ῃ6 σοιππηηαηα ᾿π 
ΜΓ νγὰ8 ἢ6]4 Δρραγθῃίν ἄν Ὀγ ἄδν ὈΥῪ 
[Π6 Βανθῦαὶ Βωθοίδγοῃβ ἴῃ ὑπτη, νυ] πὸ 
ῬΑΓ  Ο]Δ 7 ὈΓΘίθυθ ποθ Βηθυνῃ ἴο {Πο086 οἵ 
ΠΈΡ65. 586 Ὑπποῦα. ΓΝ. 91.92. Απὰ 
{Π6 Του σοι ΠΟ ]8, νῆῸ ννοῦθ 1Π6 βονθ- 
ΤΟΙΡῊ ΡΟΥΡΘΙ ἴῃ Βοροίϊα, τνθυθ σοτηροβθᾶ 
ΟΥ̓ ἀθριυῦθ5. ἔτοπη τπ6 αἰτοῦ Βοωούδη 
βίαϊθβ Ἰδοῦ τη] παΐοὶν. Βα ἃ ρτθοο- 
ἄθποβ ἢ τΆη}Κ, θη πηϊξθα τ βαρο- 
ΤΟΥ ννΘα]}} Πα ΡΟΥΨΘΙ, 18 ΨΘΡΥ ἃρΐ ἴο 
Θτον πο ἃ ΤΘᾺ] ἀΟΙΪΙΟῊ : ἃπηα ΔΙ Γ 
τῃ6 Ῥε]οροηηθβίδη τγὰῦ ἴπ6 ὙΠ ΠΘθΔΠΒ 
Β66Π) ἴ0 Πᾶν ΘΠΟΓΌΔΟ Πα ἃ8 ἸΆΛρ ον ἢ 
{Π6 που 65 οἵ Βωοίϊα ἂ8 ἴπ6 Αἰ Πθηϊδη8 
μα ἀοπθ θϑίογθ 18. σου] Ποθηθηΐ ἢ 
1Π6 ΠΡ Υτϊο85. οὗ {Π6] 1 ΤΟΥΠΊ ΘΓ ἰηάθρθη- 
ἄδθηῦ σοηξοάοθγαίθβ, ὅ6θ Χθπορμοη, Ηε]- 
Ἰθῆϊο. ὅν; 32,).32. 

΄- ΄’΄ “ἃ ΄ 

“ς δὲ αὐτοῖς διάφοροι ἐγενόμεθα πρῶτον ὅτιβ 
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“ ἀνθ᾽ ὧν καὶ ἀντέπασχον. 1,Χ|1. ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ βαρ- 

“ βαρος ἦλθεν ἐπὶ τὴν “Ἑλλάδα, φασὶ μόνοι 
ΤΉΘΙΓ οοπβίδην ἄονο- 

ἀἴοη ἰο Αἰμθη8 18 {Π6 
ἢ Ἂν ͵ὔ » ’ Ν Ὅ ΄-“ ΄ 

ἐπι ἐχρίδηδῆου οἵ (ς χύτρί τε ἀγάλλονται καὶ ἡμᾶς λοιδοροῦσιν. 
{ΠῚ τοϑίβίϑποθ ἕο ὑπ6 ἃ ᾿ ἐ ἕ ξ τ ; ᾿ Ξ 

Ῥοτοίαμϑ, ἐπον ἐο]Ιονά “6 γμεῖς δὲ μηδίσαι μὲν αὐτοὺς οὐ φαμὲν διότι2 
{η6 ΑΥ̓ΠΘΠΐδΠ5 ἴον {6 «ς Ἦν ᾿ , -- 7 θ᾽». ἐς ἢ 7) “ 

Βοοᾶ οἵ αἴτοθοθ ἐΠμθπ, ου Αθηναίιοὺς, ΤΊ μέντοι αὐτΊη ἰ εᾷ υστερον 

(ς τὰ 3 ΄ Ν ΄, ΄ 

Βοιωτῶν ου μηδίσαι, και τούτῳ μάλιστα 

Ρυΐ 5ἴποθ, ἢ Θαπ8] ςς 

ΔΙΔουν, {πον Πᾶνα 

,ὔ ᾽ Ω Ν “ ΄ 

ἰόντων ᾿Αθηναίων ἐπὶ τοὺς “Ἑλληνας μόνους 
. . κὺ ΄- Υς 7 ’ 3 μοϊροὰ ἴῃ φηδίανίορ (6 χὐ Βοιωτῶν ἀττὶκίσαι. καίτοι σκέψασθε ἐν 3 

που. ὙΥ̓ΠΟΓΘδ5 ΟἿ 8]- 
β ς ἥ ςς “ τὃ « ’ὔ ςεκςἾ. “κα ΄σ Ὑ « ΄“ 

ΠΙΆ ποθ νυ Ῥογβὶα τνἃ8 οιῳ ειόει εκάτέροι ἡμῶν ΤοΟουῦυτο ἔπραξαν. μιν 4 

ποῦ {Π6 ἴδε οἵ {πΠῸ πὰ- ςς ᾿ κ « , , ὅ ἐἢ Ε) ᾽ 
μέν γαρ 7) πολις ΤΟΤΕ ετυγχᾶνεν ΟὐΤΕε Κατ 

Β τος ΕῚ ,ὔ ͵ 7 57 ὡς 

ἱμδινιάσαὶΒ ὙΠῸ τπὸὰ ἐς δὰ γαᾳρχίαν ἰσονομον πολιτεύουσα οὔτε κατὰ 
ΘΧΘΓΟΙβοα ἃ ἀεδβροίϊα ᾽ 

διμμπουίεν, ἃπὰ βουρις “6 δῃμοκρατίαν᾽ ὅπερ δέ ἐστι νόμοις μὲν καὶ 
{ΠῚ οὐ ἱπίογοσύ ἴῃ ες ΡΝ » ᾿ , Ε Ξ 

7οϊηϊπρ 1ΠπΠ6 ΘΟΙΠΙΠΟΠ Τῷ σωφρονεστάτῳ ἐναντιώτατον, εγγυτάτω 

ΘΠΘΠν. Βιυιΐΐ ΟἿ 00η- ςς 
δὲ 76 ἄννου δυναστεία ὀλί Ων ἀν ῶν εἶ Ἐ 

ἀποὺ {θη Πὰ8 ὈΘΘΠ υρ ν᾿ τείὰ ΟΛιγῶν. "εἰ κα ρ “ Χ 
- Ν ΄ὔ Ων δΝ , “ς 5 

εἶπιεθ ΒταΡΙν τοάρεπιοᾶ (6 τὰς σσρνματα. καὶ οὗτοι ἰδίας δυνάμεις ἐλ- 5 
ἘΥ οὐ οοηβίδηΐ ΟΡΡο- Π ἢ ΕΙ Σ δ ᾿ τι 

δἰείοπ [0 Αποπα, {πὸ ἡ πίσαντες ετί μᾶλλον σχήσειν εἰ τὰ τοῦ 
ΠΟῪ ΘΠΟΙῊΥ Οἵ {Π6 601}- «- Μ ὃ ΄ ΄ ᾽ 7: δΝ Δ 

ὅς θεν δου κρατήσειε, κατέχοντες ἰσχυϊι τὸ πλὴη- 
«ς Ὁ ΕῚ ’΄ » ͵ Ξ ων «ς ΄ 

ος ΕἘΠΉγαΎΟνΡΤΟ αὑυτον και ἢ υμπασα 

ς ΄ ᾽ » ΄ 53 « “ και 8, 2 » Ὸ" 

πολις ουκ αὐτοκρατῶρ ουσὰαὰ εαυτὴς Τοῦτ ἔπραξεν, οὐδ 

(ἐν ΟΥ̓ ΝΑΟῚ ͵ - Χ Ν ΄ “ 3 3 

ἄξιον αὐτῇ ὀνειδίσαι ὧν μὴ μετὰ νόμων ἥμαρτεν. ἐπειδὴ 6 
΄- 7 “ “ Χ ΄ 7. ’ὔ 

“ γοῦν ὃ τε Μῆδος ἀπῆλθε καὶ τοὺς νόμους ἔλαβε, σκέ- 
Ἃ; ΄ ΄ 7 

“ ψασθαι χρὴ, ᾿Αθηναίων ὕστερον ἐπιόντων τήν τε ἄλλην 
ςς λλ (ὃ Ν Ἂ, ε ὔ ὙΝ ΄ὔ « ΕῚ « ΄ 

δα καὶ τὴν ἡμετέραν χώραν πειρωμένων ὑφ᾽ αὑτοῖς 
ςς ΄ Ἀν Ν ΄ 327 ΕἸ , » ων Ἁ Ἁ 

ποιεῖσθαι καὶ κατὰ στάσιν ἤδη ἐχόντων αὐτῆς τὰ πολλὰ, 
, ὑ. 

ξ 

4. τε] οἵῆ. 6. π. οὔ φαμεν ΒεκΙς. η. ἰόντων ἀθηναίων Α.Β.Ο. ΒΕ. ΕΓ α.Η.Κ.Τ.. 
Ο.Ρ.Ν.ε.ἢρ.}.1. Ηδαοκ. Ρορρο. (0611. ΒεκΚ. οδίθσὶ ἀθηναίων ἰόντων. 8. αὖ] 
ἂν σ. το. μὲν] οπη. ἔ(ρ΄. 12. δέ] οηι. ρ΄. νόμος μὲν (Ὁ. 17. Μήδου] 
δήμου Ο.Ρ. 22. ἐπιόντων] εἰπόντων Α.Β.Ἐ ΕΝ. 28. ὑφ᾽ αὑτῆς α.1. 24. αὐ- 
τοῖς Ρ. οἵη. Θ. 

1οΟ. κατ᾽ ὀλιγαρχίαν ἰσόνομον κ. τ. λ.7 ΠΟΙ τνὰβ ο]]οα δυναστεία, [πο56 ΨνΠῸ 
ΤῊ ἴογμη ἰσύόνομος το]αΐθ5. ἴο {Π6 δατι8]- νοῦ ροββθββθα οὗ ρο] 68] ρον οι ὑν ΓΘ 
Ἰέγ οὗὨ 811 {π6 οἸ 26 8 νυν] ἢ ΟΠ6 ἃποῦποῦ, 50 ἀρονβ {π6 1ἂνν ἴῃ 811] ρυϊναίθ τηδί- 
ὯΒ [ᾺΓ ἃ5. στοϊαίθα ἴο {Π6]. ργίναίθ α15- [6γ8, παῖ σου] Ορργοββ {πθὶγ [6]]ονν- 
Ρυΐθβ 8δηα ργϊναίθ ᾿ῃ]01}65; ὙνΠΘυθαΒ οἰ] ΖΘ 5 αὖ {Π6ῚΓ Ρ]θάβιιγθ. 566. Αὐ]βίοί]ο, 
ὉΠΩΘΥΓ (Π6 ψουϑὺ ἰοση οἵ οἹραγοῆγ, Ρο]το5, ΠΥ. -, 2. 

Χ 
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“55 , » , τ ΄, ; » Χ » 
εἰ μαχόμενοι εν Κορωνείᾳ και νικησαντες αὐυτους ἡλευθε- 

Ψ ᾿ ν 3, - “ ρῶώσαμεν τὴν Βοιωτίαν καὶ τοὺς ἄλλους νῦν προθύμως 

“ ξιψελευθεροῦμεν, ἵππους τε παρέχοντες καὶ παβαῦ κενὴν 
ςς 

ἐ μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπολογούμεθα" 

“ μᾶλλόν τε ἠδικήκατε τοὺς Ἕλληνας καὶ Βαΐ ἴογ γοιι, Ρ]αἴθδηβ, 

ὙΠΟ ἰδχ ὰ8 ΜῈ ἐγθα- 

50η, ΠΟ [ὩΓ ΨΌΓΒΘ 

2 ἐγ ΟΥΒ ΔΓΘ νοι! [Ὁ] 

Ἰονῖπρ 156 ΑἰΠΘηΪ Δ Π8 

50. ΒΊΔΑΙΥ ἴπ 411 {ΠῸῚν 

ΔΙ ἰΓ1οῖ15 αἰΐαο 8 ἸΡΟῸΠ. 

3 ἄτϑβθορ, 

τὶς 

ς λίται. θη γοὰ 

μᾶνθ ἰοϊπρα 

ὙΠ Τιδοραθηοη ἴῃ 

Τοβιβεϊηρ ποτ. 

Ν ΒΩ 

και αἀκοντες 

) “ὅσην οὐκ ἄλλοι τῶν ξυμμάχων. Ἂς 

καὶ τὰ μὲν ἐς τὸν 

ςς » ᾽7ὔ Ἷ2 5 ΄ ͵ ΄ 

ἀξιώτεροί ἐστε πάσης ζημίας, πειρασόμεθα 
Ἔξ. ΄ 3. ΡιΨ' ΡΖ “ ε ΄ 

ἀποφαίνειν. ἐγένεσθε ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τιμω- 
« Ν , , 

ς ρίᾳ, ὡς φατὲ, ᾿Αθηναίων ξύμμαχοι καὶ πο- 
» ΄-“ “ Α᾿ Ἀ « “ ,)} 

οὐκοῦν Χρὴν τὰ προς Ἴμας μονον 

“ ὑμᾶς ἐπάγεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ξρετ τας 

“ἐ μετ᾽ αὐτῶν ἄλλοιγγῦ ὑπάρχον γε ὑμῖν, εἴ τι 

προσήγεσθε ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων, τῆς τῶν Λακεδαι- 

ἐ ον τῶνδε ἤδη ἐπὶ τῷ Μήδῳ ἐπ γεγενημένης, 

“ἐ ἣν αὐτοὶ μάλιστα προβάλλεσθε, ΟΣ ὕε ἣν ἡμᾶς τε ὑμῶν 
λάναα,, 

ἐξ ΠΤ ΡΕΠΈΤΙΝ καὶ τὸ μέγιστον, ἀδεῶς παρέχειν βουλεύεσθαι. 

᾿Αθηναίων. 

1. κορωνίαι Ἐ. 
6. ἠδικήσατε ἃ.1,.0.Ρ.ἅ..1. 

Ηδδοκ. Βεκκ. 
14. ξυμμαχίας] ξυγγενείας 1..0.". 
ἀποτρέπειν ὑμῶν «. τύ. βούλεσθαι 6. 

ἠλευθέρωσαν μὲν Ο. 

το. χρὴ ἃ. χρῆ Υ. 
(106]]. εὐ Βεκκ. Α.Β.Ε..Ε΄ εὖ να]ρο ὑπάγεσθαι. 

ὑπάρχοντες ἢ. Α.Β.Ε᾿ εὐ νυ]ρὸ ὑπάρχον τε. 
15. προβάλλεσθε μάλιστα «.ἴ. 

ἀλλ᾽ ἑκόντες καὶ οὐ βιαζόμενοι ἔτι εἵλεσθε μᾶλλον τὰ 
΄ ε . Χ 3 Ξ ἐὺς 

καὶ λέγετε ὡς αἰσχρὸν ἦν προδοῦναι τοὺς 

4. ἐξελευθεροῦμεν 6. 4. ἄλλην Ο. 
11. ἐπάγεσθαι α.Ο. Ῥορρο. 

12. ὑπάρχον γε Ο.1. Ρορρο. 
18. καὶ] οτῶ. Ϊ,. 

γε] γὰρ Κ. 
τ᾽ 6. 18. ἀθηναίων 17. τὰ] τε ἃ. 

Α.ΙΒ.ΟΒΕ Η.ΚΟΙΙΝ.Ο.Ρ..Ν. ἀ.6.1.6.ἢ. Ηδδοὶς. Ῥορρο. (ἀ086}1. Βεκκ. ψυϊρο 
΄- » , 

των ἀθηναίων. 

Ι. ἐν Κορωνείᾳ] ΓΠΡΙ. δὰΡ: 115, 5: 
θυκεκ. 

. ἀξιώτεροί ἐστε πάσης (ημίας] 
“Μοζδ ννογίῃν οἵ 411} ριι Ἰβπηθηΐ [ΠΔη 
“ννο ΏΟΓΏ γοα αἴδοῦ το 6811] {γαϊτο 8 
“το ατοϑθοο." [0{58Που]4 Ρ86 σϑπιθπι- 
Ρογθᾶ {πὰῦ {π6ὸ ΤΠ αηΒ ΤΠΔΠΥ Υ̓ΘΑΓΒ 
ΔΙΓΘΥ {Π18 Ῥουϊοα νγογ 511] σθργοδοῃθα 
νὰ {2}. σοπάπιοι ἀπτὶηρ [Π6 Ῥογυβίαῃ 
Ἰην βίη, ἀπ ἡνοΓΘ 511}}} βαϊα τὸ 6 114}0]6 
ἴο {Π6 βοηΐθποθ {θη μαβ8θα Ὀγ {Π6 σοη- 
οἀογαίθ (ἀὐθοῖκβ ἀραὶηβὲ 411} [Π086 βίαίθϑβ 
τΠαῇ 5Βῃοι]α Ἰοὶη {Π6 Ὀαγθαγίαηβ, {Παΐ 
{ΠεῚῦ Ἰαη 5 5ῃου ἃ 6 [ουγίοι θα το ΑΡο]- 
Ιο, ἀπά {παὶ τπΠ6 ὅτπ6 οἵ {Π6 ρῥγοάμποθ 
5Βῃουα Ὀ6 τορι] αν Ραϊά, ἴο Ὠϊπη, ἃ5. Δἢ 

ιἶνο ΜΗ͂Μ., μὰ8 γε Ὀδθθη 

Δοϊςπον]θαρτηθηῦ {Παὶ [η6 Ρτοροσίν οἵ 
{Π6 5011 ννὰβ ἰδ. ὅθε Ἠργοάοίις, 1]. 
132. Χομορθοη, Ἠδε]]θηϊοβ, ]. 3, 20. 

ΔΑ 5, 35. 
8. τῇ ἡμετέρᾳ τιμωρίᾳ] ““ δ δηρβθάποθ 

““ ἀραϊηϑί τι8.᾿ ̓  Οομηραγο Ι. ύο, 9. αἱ ὑμέ- 
τεραι ἐλπίδες. 1. 77. 7. τὸ ἡμέτερον δέος. 

11. ἐπάγεσθαι αὐτοὺς) “Ὑοιι οπρῃὶ 
“τἤρη ἴο πᾶν οα]θὰ τΠϑῖὴ ἴῃ ἰο αἱὰ 
“ γοὰ ΟΠΪΥ ἀραϊηβῦ τ18.᾽ ᾿Επάγεσθαι, 
ΑἸ ποι ρῊ (μ6 τραάϊηρ Οὗ ΟἾΪΥ ΟὯ8. ΟΥ̓ 

ΡΓΟΡΟΙν 
δἀορίοα 1ῃ {118 Ῥαββαρ ὈΥ ἃ}1 {Π6 τὸ - 
οθηΐῦ ΘαἸΓΟ 8. 

12. ὑπάρχον γε ὑμῖν] 1. 6. τὸ μὴ ξυνε- 
πίιεναι. 

ΠΧΠ|. ὡς δὲ ὑμεῖς 5 

Ιο 



ΙΟ ἴοι Πᾶν, {π6η, ἴογ- 

ἘΠΟΝΙΤΡΗΣ ΓΤ {11 653..6 4. 
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{ Ε , ἥ Χ ,ὕ 3") Ν ..9 ΄ Ἕ ΄ 
εὐεργέτας᾽ πολὺ δέ γε αἴσχιον καὶ ἀδικώτερον τοὺς πάντας 
σ “ ὩΣ ΄ Ὦ “ ΡΠ. ΠΣ ὙΠ πὶ οἷς ξυνωμόσατε, ἢ ᾿Αθηναίους 

ἐ μόνους, τοὺς μὲν Ἐπ πῈ τυ μενοῖς τὴν Ἑλλάδα, τοὺς δὲ 

" τς καὶ οὐκ ἴσην αὐτοῖς τ» οὐ ἀνταπέδοτε, 6 

οὐδὲ Πχυ την ἀπηχλαγμένην. ὑμεῖς μὲν γὰρ ἀδικούμενοι Ἰ 
αὐτοὺς, ὡς φατὲ, πὸ ΠῚ τοῖς δὲ ἀδικοῦσιν ἄλλους 
τ κατέστητε. καίτοι τὰς ὁμοίας χάριτας Π ἀντιδι- 8 

δόναι αἰσχρὸν ἵμᾶλλον ἢ ἢ τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν ὀφειλη- ἡ 

θείσας, ἐς ἀδικίαν δὲ ἀποδιδομένας. ἸΌΧΤ: δῆλόν τε 

“έποιήσατε οὐδὲ τότε τῶν Ἑλλήνων ἕνεκα 
ζει ρα ΘυθσῪ οἱαῖπὶ ἰο τ δί ἐλ λ᾿ ὮΝ ᾽ΑΘ 
τ ΕΝ “ιόνοι οὐ μηῃοισᾶντες, ἃ ὅτι ου ηναῖοι, 

τΞ - ΠΡ τῶ, “ε “ δὲ “- δι ΦΡ ΟΝ ΄ “- 

ΥἹΟΘΒ' Ἀβϑἴηδὲ ἐπ Ῥοτ- υμεις εὐ Τοῖς. μὲν ταῦυτὰ βουλομενοι ποίειν 
Βίδηβ, ὈΓΥ γΟᾺῸΓ 11] "ἢ τ Ξ ἢ ε Ἔ ; Ε αν ς : 

ῃ τοις δὲ ταναντια. και νυν ἀξιοῦτε, αφ ων δι 2 

(ς 

δα Ροβθυθυῖηρ 510- 

Ροχΐ οἵ {π ΑἰΠΘΠ ἰδ Π8. 

“ἐ λεῖσθαι. 
ζ 7, 7ὔ Ν Χ ) ΝΝ , 

Τουτοις ξυναγωνίζεσθε, και μὴ προφέρετε ΤῊΨ ΤΟΤΕ γέενο- 

γι « Χ “ ΄“ 

“ μένην ξυνωμοσίαν, ὡς χρὴ ἀπ᾽ αὐτῆς νῦν σώζεσθαι. 
ς ᾽ 7] Χ » Χ Ν , ΄σ 

ἀπελίπετε γὰρ αὑτὴν καὶ παραβάντες ξυγκατεδουλοῦσθε 4 
΄ ,ὔ 5,7 Ἁ ἴω “; “Δ 

“ μᾶλλον Αἰγινῆτας καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ξυνομοσάντων ἢ 
, Ἃ 

ΕΣ 3 ΄ » τὸ ΜΝ 7ὔ » 

ἑτέρους ἐγένεσθε ἀγαθοὶ, ἀπὸ τούτων ὠφε- 
» ΑΝ “ ᾿Ὶ 

ἀλλ᾽ οὐκ εἰκὸς, ὥσπερ δὲ ᾿Αθηναίους εἵλεσθε, 3 

1. γε7 οἴη. 6. 5. μὲν] ΟΙ. Θ. 

στητε ΚΑ. 
αὐτοὺς ἀδικούμενοι .. ἡ. καθέ- 

ἀνταποδιδόναι οὐκ αἰσχρὸν ἃ. 12. ἡμεῖς Β.Ε. ΕΝ Θ.σ.ἢ. 
13. ἀφ᾽] καθ᾽ ἃ. ΤΕ δὲ] οὐδὲ ΚΝ, ἀθηναίοις Ἐι. Τ7. ξυνωμοτίαν α. 
ξυνομοσίαν ἵν: 18. ἀπελίπετε Α.Β.α.1,.0.6.ἃ.6.}.1. Ρορρο. 6ο6ε1]1. Βεκκ. ΚΕ. 
οὗ σοίου! ἀπελείπετε. ξυγκαταδουλοῦσθε Κ.α. 19. μᾶλλον] οἵη α.1,.0.Ρ". 
ἄλλους ἀθηναίους τινὰς Κα. 

“ἃ ΜΠ Ποῖ ἃ οὙἰπηθ."ἢ 7: καίτοι τὰς ὁμοίας χάριτας κ. τ. λ. 
Μὴ ἀντιδιδόναι τηιιϑῦ 68 τϑρθαίθα 1η 
ῬΟΙΉ οἸατιβεβ οἵ {πΠ6 βεπίθηςθ. Αἰσχρὸν 
μᾶλλον Ὠδ8 {Π6 ΒΆΠη6 56η86 88 αἴσχιον, 
11. 40, 2. ““1Π18 ταῦμϑυ 18 ἀἰβρτδοθῖῃ), 
““ Δη6 ποί;,᾽ ὅς. ΤΠὴδ β6η86 15 δ8 [0]- 
“ἼονΒ : θη Πηθη 68]] Ἰπρταί 46 ἃ 
ἐξ “. ΟΥμη6, ἴΠον πιθᾶη ὈΥῪ ἱηρταίτιἋ6 {Π6 
“Ποῦ ΤΘΓΙΓΏΙΗρΡ Δ ὨΟΠΟΙΙΓΆΒ)]8 ΚΙ Πα Π685 
ΚΘ. ἴδ οἂη Ὀ6 ἀοη86 ΠΟΠοΟύΓΆΡΙγ : 
κ ΤΠ6Υ 4ὁ ποῦ τηθᾶῃ ἴο ὈΪ]απη6 ἢὨΪπῚ τνῃο 
““ 4068 ποῖ τϑίασπ ἃ Κἰπήπθββ, ΠΟ ΘΨΟΥ 
“75 ἀπο, θη ἢ6 οαηποί χοίατη 

50. ΟἸἴςογο, Π6 
ΟΙἸΠοΙ8, 1. τρ. τ ΝΟη τοήάδθγο μεποῆ- 
““ οἴαπι (μὴ ἀντιδιδόναι χάριν) νῖγο θΟΠΟ 
“0 ἸΙσοί (αἰσχρὸν), ΠΙΟο 14 ἴδοεγο 
“ Ροββὶδ βίπθ ἰπ]ασῖα. (τὰς ὁμοίας χά- 
ριτας.) Βαϊ ϊ ̓ξ σὰ ΟΠΪΥ θ6 τϑῦιγηθα 

“ στη 1Π] τα,’ (ἐς ἀδικίαν ἀποδιδομένας) 
{ΠπΠ6η ἴπ6 ποῦ τϑίυγπίηρ ᾿ξ (μὴ ἀντιδι- 
δόναι) 1 18. Δ]]ΠοΟννᾺ 0]6 ἴῃ ἃ σοοα τηδη. (οὐκ 
αἰσχρόν. ) 

12. ὑμεῖς δὲ τοῖς μὲν κι τ. Χ. ΤΠ6 νϑγρ 
[0 ὑμεῖς 15 οὐκ ἐμηδίσατε, ὙΠΟ πηαβῖ 
θὲ σερθαΐβα ἔγομ οὐ μηδίσαντες. 



ἈΠπα [ὉΓ ΟἿ ἰαΐθ δὐ- 

θιηρῦ [0 δηΐθ ὙΟᾺΓ 

Οἷἵν, Ὑὸ γγογ8 ἰην] ρα 

ὌΝ ΒΟΠῚΒ οὗ γΟὰΓ οϑὺ 

8ηἃ ποδ]οϑὲ οἰ ΖΘ Πη8, 

5 ὝΠΟ ψ]βηθα ἰο πηϊΐρ 

4. 
ἂν ὑμῶν ἼῚ 5.) θκὶ 5 δῈ τ Ρ.Υ.».". Βεκκ. 6ο6ε]]. 
ἡ. προύθ. ΒΕκΚΚ. 
τε] οπι. Υ' ἃ. 

’ 

ἀκούσιον Α. 
1,.0.Ρ.Ν.ἃ.6.5.}.1. Ηδαοκ. Ρορρο. (0611. ΒΕκΚΚ. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΡΙΑΤΖΈΕΑ. Α.6. 437. 

΄ οἾ “- ΒΩ "΄ ᾿᾿ Ψ, Ν ΄ 

διεκωλύετε, και Ταῦὔυτα οὔτε ακοντες εχόντες ΤΕ τοὺυς νομοὺς 

ΟἸΣΡ. 88. 5. 

“ὕ [ “ “ Ν » Ἂς ε -“ ,ὔ 

οὕσπερ μέχρι τοῦ δεῦρο, καὶ οὐδενὸς ὑμᾶς βιασαμένου 
“ « “ Δ; 

ὥσπερ ἡμᾶς. τὴν τελευταίαν τε πρὶν περιτειχίζεσθαι 
, « «ε “ “ Ἂ » 

πρόκλησιν ἐς ἡσυχίαν ὑμῶν, ὥστε μηδετέροις ἀμύνειν, οὐκ 
» Ὁ 7 , Ἃ 3 ε “ 7 ἘΞ “ 

ἐδέχεσθε. τίνες ἂν ΤΡ ἢ ὑμῶν ἀν ον πᾶσι τοῖς 5 

Ἕλλησι Π πθυΣτῸ: οἵτινες ἐπὶ τῷ ἐκείνων κακῷ ἀνδραγαθίαν 
Α, ΠΕΣ ΟΝ 

ΠΡ Π76ε2 ; καὶ ἃ μέν ποτε χρηστΩΙ ἘἸΈΡΕΣΗ ὡς φατὲ, οὐ 

προσήκοντα νῦν ἐπεδείξατε, ἃ δὲ ἡ φύσις ἀεὶ ἐβούλετο, 

ἐξηλέγχθη ἐ ἐς τὸ ἀλητεει μετὰ γὰρ ἐλ τον ἄδικον ὁδὸν 

ἰόντων ἐχωρήσατε. τὰ μὲν οὖν ἐς τὸν ἩΜΈΤΕρΡαΝ τε ἀκούσιον το 

μηδισμὸν καὶ τὸν τὴ ἑκούσιον ἀττικισμὸν τοιαῦτα 

ΤΧΥ. ἃ δὲ τελευταῖά ῴφατε ἀδικηθῆναι 

“ (παρανόμως γὰρ ἐλθεῖν ἡμᾶς ἐν σπονδαῖς 

ἀποφαίνομεν. 

{ Ν «ς “ Ὶ Ἂ, « ,ὔ Ἑ ᾽ 

καὶ ἱερομηνίαις ἐπὶ τὴν ὑμετέραν πολινῚὴ, οὐ 
(ς ΄ »ῸΡ» » ,ὔ ε “-“ ΄- 

νομίζομεν οὐδ᾽ ἐν τούτοις ὑμῶν μᾶλλον 15 
ς - ᾿ ΝΥ ε “ ; ΄, 

ς ἁμαρτεῖν. εἰ μὲν γὰρ ἡμεῖς αὐτοὶ πρὸς τε 

δὲ Ἐ.. ἡμῶν ΒΟ. α.Η.ΡὈ.4.6.5.}.1. 5: ἂν οὖν ὑμῶν ΒΟ. 
δικαιότεροι Ν.6. 6. κείνων (1. 

8, ἐδείξατε Ω. ἐβουλεύετο Ἰζ. το. οὖν] οπῃ. 1..0.". 
ἘΠ: καὶ--ἀττικισμὸν] οἵη. Η.σ. ἴῃ τηᾶ σἾηΘ, μαροι Ἐ, ἑκούσιον 

15- μᾶλλον ὑμῶν ΕΚ Η.Ο.Γ..». τό. ἁμαρτεῖν Α.Β.Β.Ε.α.Η. 
οσοἴοσὶ ἁμαρτάνειν. 

Ι. σχόντες 5. 

“Δ γνὰξ βοιπδί πο βίγα ρα Πα πηπαΐιγαὶ Ι. οὔτε ἄκοντες ἔχοντές τε τοὺς νό- 

μους] ΟΟΠΠΡΆΓΘ 11. 20. 5. οὔτε τὸ αὐτὸ 
ὄνομα ἔχων, βασιλεύς τε πρῶτος---ἐγένετο. 
Δα [ογ [Π6 τηθδηϊηρ,, ΘΟ ρα νηδὺ [Π6 
ΤΠΘθαηΒ5 Πα 5αϊα, ς. 62, 4, 5. οὗ {Π6ῚΓ 
Ὀεὶπρσ βαθ]θος ἴο ἃ ἀδβροῦϊος ΟΠ ρΆΤΟΩΥ 
ΡΠ η {Π6Υ Ἰοϊηθα {Π6 ῬΕΥΒΙΔΠ8. 

6. ἐπὶ τῷ ἐκείνων κακῷ κ.τ.λ. “ὙΠΟ 
“ ρΧῃΙθΙοα ροοά ἀἄθθαβ ἴον {Π6}]Γ ἴη- 
ΚΕ ἸΌΓῪ 5 1. 6. [Π6 τηουὶΐ τνὰβ ποῖ παύπιγα]} 
Δηἃ τὰ], Ὀυΐ ἀββϑιιπηθα ; δηα ἴὉ αἰ πο 
σοοά [0 Ὄχτοροο, θα ταῦΠου Παγπ,, 1Π88- 
Τὰ] ἢ ἃ8 ἰδ ννὰβ θαΐ ἃ Ζθὰ] ἴου ΑΙ Ώ θη, 
ἀηα ποῦ ἴῸὙ [Π6 σοτηπηοη ἰγοθάομη. Οὐ 
προσήκοντα ΤηΘΆΠΒ ΘΧΔΟΙΥ ἃ5 ἴπ6 ϑομο- 
᾿αδῦ δχρ]αϊηβ ᾿ῦ, ““ποΐ ἀργθθαῦ ]θ ἰο 
κε γΟῸ Παίμσο; ὙΟῈΓ τροθηΐῦ οοηάιιοῖ 

Κ βἤοννβ {Παῇῷ (0 410 βούνίοθ ἴοὸ τσθθοθ 

“10 γοιι, δπᾶ οου]ὰ ἰιᾶνθ ΒαΡΡβηβα ἴο 
“ἐ γοῖι ΟΠΪΥ ὈΥ δοοϊαθηί. 

9. ὁδὸν ἰόντων] το ἰέναι ὁδὸν δα 6 πὶ 
ταοίαΡΠοτα βαδίζειν ὁδὸν αἀἴοῖς Ὠιοηνβ. 
116. ΧΙ]... 20. ὁ δὲ" ́ “Λππιος---ὀλεθριω- 
τάτην ἔγνω βαδίζειν ὁδόν. ΠΚΈΚΕΚ. 

14. ἱερομηνίαις) 10 ννου]ὰ βθθιη ὈΥ͂ 
{π|58. ῬΙΌΓΑΙ ἔοστη οἵ {π6 τνουὰ, {παῦῷ {Π 68 
[Θβνα] ἀασὶηρσ νΒ]ο ἢ {Π6 “θη 5. δη- 
εγοΩ, ὙΥΠαΐθυαν ἰξ νᾶ8, ννὰβ ΟἿ6 οὗ 86- 
νογᾺ] ἀαγβ8᾽ ἀαγαίίοη. 6 Ρ]αΓᾺ] ἱερο- 
μήνιαι Οοουγ5 ἴῃ ἴΠ6 ϑοῃο]ϊαβὲ οἡ Ρὶ)- 
(ἀν, Δἰγθααν ααοίθα αἵ α6. ρύ, 2. 

τό. ἡμεῖς αὐτοὶ] ὥ:ρροηΐθ, πο Ὁ ορίϊ- 
τί θι15 ἀγοθβϑιῖ. ΟΕ Επ. ᾿Αδικοῦ- 
μεν, “8 ἅτ ριμγ.᾽» 
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τοὺ ἃραΐῃ, 1 ῬΟΞΕΙΌ]Θ, 

ἴο {πῃ σομη0 (Ο0ἢ- 

ς ἐδηοῦμεν ὦ εὐηοὺμ 5 Τεάργδον οἵ Βωοίϊα. 

(ς 

΄σ- Ὁ ΄,΄ 

τῶν ἐπομένων. 

τῳ τὴν ὑμετέραν πόλιν Ο.1.1,.0.Ρ.ἀ.6. 
ἀδικοῦμεν Α.Β. εὖ ξοτίαββο ἢ. 
8. ὄντες οἴῃ. ἃ. 9. αὑτῶν ἑαυτῶν ᾿ι. 
μὲν Θ. 11. τε] δὲ 

6. οἱ γὰρ ἄγοντες κ. τ. λ.1 Ηδδοῖκ 
τσ μΠν ππαογβίαπαβ {Π|8 ἃ8. ἃ βοτΐ οἵ 
ἸΓΟΏΪΟΆΙ ΡΆΤΟΟΥ ὁπ ναί {Π6 ΡΙαἰδθΔ 8 
Παᾶ 5816, ς. 55» 5: οὐχ οἱ ἑπόμενοι αἴτιοι 

-᾿ὐὀλλ᾽ οἱ ἄγοντες. 
8. πλείω παραβαλλόμενοι] “ς« Ἠδνὶ ἴῃ; 

“ἃ ρ,θαῖου βίαια ἴῃ ἴῃ8 σουπίγυ. 
( οπηρᾶτο 1. 91, ὃ. 11 24. 4 

1ο. τούς τε ὑμῶν χείρους κι τᾳλ. 7 ΑὔδεΓ 
μᾶλλον γενέσθαι, χείρους ἢ ἀγαθοὺς 
τησϑῦ Ὀ6 τορεαῖθ ἢ 1ῃ {Π|6 88 Πη8 86η86 
8ἃ8 σωφρονισταὶ τῆς γνώμης, ἃ {1{{|6 μΡε- 
Ιον: “6. νιβμθαὰ {παὶ [Π6 τπθη οὗ 
“ Ῥδ4 ΡΓΙΠΟΙΡ]65 ἀιηοηρ νοῦ ΒΠΟΙ]α [ῸΓ 
κε 1Π6 ξαΐαγα Ὀ6 ἰδαρἢϊΐ ταΐπου ἴο διημθηα 
ἐς [ΠΣ ΠΟΙΟΗΒ ἢ 1. 6. ΒΠου]α ὃ6 ταπρσῃϊΐ 
[0 Ρτεΐθσ ἀθροπάθηοα οἡ ἽΠ6 065 ἴο ἀ6- 

Ρδηβάρθηοθ ἀρὸπ ΑΙΠΘΗΒ; [ῸΓ ἴῃ ἃ Πε- 
Ὀδη᾽5. ἡπαστηρηΐ ᾿Ό ννὰβ ἃ τ]ΔΓΚ οὗ ΥΟΓΥ͂ 
Ῥ84 ῬΥΙΠΟΙΡΙ6Β το 6 αἰίδομιθα το ἄδπιο- 
ΟΥδον ἃπα ἴο ΔΙΠΘη5. Εὸγ [Π6 6] 0518, 
ΟΟΠΊΡΆΓΘ 7: 13,1 ὅτι ᾿Αρχίδαμος μέν οἱ 
ἕένος εἴη, οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ γε τῆς πό- 

λεως γένοιτο, 1.8. γένοιτο ξένος. Εὸγ [Π6 
ἴοση σωφρονισταὶ ὄντες τῆς γνώμης, 
ΘΟΠΡᾶΤΘ ΝΙ. 87,3. μήθ᾽ ὡς σωφρονισταὶ 
-ἀποτρέπειν περ αὐταεΣ 8Π6 ΧΘΠΟΡΒΟΙ, 
ΗδΊΙΘηιοβ, Π. 2, 22. ἔδοξε τοῖς 
᾿Εφύροις σωφρονίσαι αὐτούς. ““ Ἰ)οϊηρ' 
κέ γοῦ [Π6 ΚΙΠΉΠ658 οὗ Τϑίου τὶ Πο ὙΟῈΓ 
“ἢ ῬΓΙΠΟΙΡΙ6Β. ΓῸΓ γοῖ, Πα ἃ5 [ὉΓ ὙΟῈΓ 
ΚΕ ῬΘΙΒΟΒΒ, (ΟΥ, γοι Οαὐνναγα σΟΠα]Π]0Ὲ,) 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ, ΥΟΙ,. 1. 

τὴν ἡμετέραν πόλιν Θ..1. 
4. συμμαχίας ΟΟ. 

αὐτῶν ΒΗ ΚΝ ΟΝ... 

ςς 2) 
». ἴἀ066. 

» ᾽  ς Ν “-“ 

ς τὴν πόλιν ἐλθόντες ἐμαχόμεθα καὶ τὴν γὴν 
΄ ὰ Ἢ 

πολέμιοι, ἀδικοῦμεν: εἰ δὲ 
" ε “ ε ΄“ ἈΝ ΄ὔ Ν Ψ 7 

ἀνδρες ὑμῶν οἱ πρῶτοι καὶ χρήμασι καὶ γένει, βουλομενοι 
“Ὁ Ἁ Μ ΄ Ε ΄“ ΄- » Χ Ν δΝ ΄“ 

τῆς μὲν ἔξω ξυμμαχίας ὑμᾶς παῦσαι ἐς δὲ τὰ κοινὰ τῶν 
’ὔ ΄-“ - ΕῚ ,ὔ « , 

πάντων Βοιωτῶν πατριὰ καταστῆσαι, ἐπεκαλέσαντο εκον - 
, “ ΄ ἊΝ ΒΩ ΄σ ΄“ 

τες, τί ἀδικοῦμεν ; οἱ γὰρ ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον 
» » λὲν ϑιν . 5᾽ 2ιῖν « « “ 7, νυ 

ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐκεῖνοι, ὡς ἡμεῖς κρίνομεν, οὐθ 
« ΄ ζω Ἀν, “ ς “-“ Ν , 

ἡμεῖς" πολῖται δὲ ὀντες ὥσπερ ὑμεῖς, καὶ πλείω παραβαλ- 
7 ἣν ε ἐπ -- ,ὕ χ ὌΠ -- 

λόμενοι, τὸ ἑαυτῶν τεῖχος ἀνοίξαντες καὶ ἐς τὴν αὑτῶν 
΄ ΄ » ΄, ’ὔ » Ψ, ,ὔ 

πολιν φιλίως, οὐ πολεμίως κομίσαντες, ἐβούλοντο τοὺς τε 
« ΄“ , , ΄σ - ᾿ 

ὑμῶν χείρους μηκέτι μᾶλλον γενέσθαι τούς τε ἀμείνους τὰ 

2. ἐδηοῦμεν 
εἴτε Ια. ἐς Β.ἢ. 

10. τε] 
ἐς δὲ] 

ςς ποῦ σΊν!Πρ' ΠΡ ὙΟΙΓ ΟἸΓΥ ἰο [ΟΓΘΙΡΉΘΓΒ, 
θὰΐ ὈΓΙΠρίηρ τὸ ΠΟΙ ἴ0 ἃ πδίιταὶ 
ἘΠΙΟΠ ΨΊ πηθη Οὗ γου οὐ Ὀ]ΟΟα 
Πα γτᾶρθ. 1 σοῆϊῆνα τῶν σωμά- 

τῶν ᾿ιἃ8 Ὀ66Π ΨΑΙΙΟΊΞΙΥ Θχρ]αϊπθά. “6 
β΄ ΠΟ] Ϊαβῦ τηδκο5 ἴ6 ἀθρθπα οἡ σωφρο- 
νισταί ; (ΟΠ]Π]ΟΥ ἴακεβ ἴὸ ψ]ἢ ἀλλοτρι- 
οὔντες, ΔΠ6 {γα Π5]αἴθβ 10 “40 ὉΤῈ οἶνο5 
““ Ὥρῃ Δ ὈΔΙΙ ΠΑ ηΐ685 :᾿ {Παΐ 15, ““ ποῦ Ρᾶ- 

ΠΙΒΗΙΠσ {Ππ6 ΟἸΠ]26η5 οἵ [πΠ6 ορροϑὶΐθ 
Ραγίγ ἔγοπῃ {Π6ῚΓ οοπηΐγγ, θαΐ Ὀτγηρ- 
Ἰηρ᾽ {Π6]1 ΘΟΙΙΠΕΤΥ ΠΟΠῚΘ ἴο 1185 Παίτγαὶ 
ΘΟΠΠΘΟΙΟη ΜΠ {Π6 τηθῃ οἵ 15 οὐ 

1 πὶ ᾿πο]]πρα το {Π1ηκ {Παΐ ἴὲ 
γγᾺ8 τηθαηΐ ἴο θ6 [Ὁ]]Οννοα Ὀγ ἃ βιῦ- 
βίδηθινο, 80 {Παὖῦ σωφρονισταὶ ὄντες τῆς 
γνώμης 5Πο] 4 Πᾶνα Παᾶ ἃ βΙ ΠΏ] Γ 
Οἰαιιβο ἴο ΔΉ ΘΙ ἴο 10, καὶ τῶν σωμάτων 
οὐκ ἐξορισταὶ ἀλλ᾽ ---οἰκειοῦντες. Βειΐ ἃ8 
ἐξορισταὶ 065 ποΐ ΘΟΧἰδῦ, ΠΟΙ νγὰβ {Π616 
ἃ ψοτα (0 Ὀ6 ἴοιιπα νυ ]Οἢ τοι] οχ- 
ῬΓΘΒΒ {Π6 88Π16 ΠΟίΊΟη πα αἱ [Π6 βδ1ηθ 
ὮππΘ ῬΙΈΒΟΥνΘ [Π6 88 Π|6. ΘΟΠΒΙΓΠΟΙΊΟΗ, 
850. ἴΠ6 ΘΧργθββίοη τὴν πόλιν ἀλλοτρι- 
οὔντες γνν8 5 5{{π|6α ἴῃ 105. Ρ]αοθ, ἂηα 
{Π6 σοηϊΐνα τῶν σωμάτων νγὰ8 Ἰοἴζ 1 ἢ- 
Οἷΐ ΔΗΥ͂ ΤΟΡΊΠΑΓ ΘΟΠΒ ΓΙΟΊΟΝ αὖ 411. Οἡ 
(ΟΙ]]οΥ 5. σοηβίσαοίοη {ῃ6 ΟΥΘΥ ἴ8, 1 
{1η}κ, [αα]ῦν ; 1Ὁ 5Βῃου]α ταῖπον Ὀρ, καὶ 
τὴν πόλιν οὐ τῶν σωμάτων ἀλλοτριοῦν- 
τες, ἀλλ᾽ ---οἰκειοῦντες. ΤΓνώμη Δἃη4 σῶμα 
ΔΙῸ ἀσΆ]η ΟΡΡΟΒΘἕ ἴο βοῇ οἴδμεσ, ἴἱ. 7ο, 6. 

ἘΤ 

΄- ς 

ςς 

ςς 

ςς 
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[7 ΕΒ ΕῚ Ν 35) “-“ ͵7ὔ Ν ΄“ 

ἄξια ἔχειν, σωφρονισταὶ ὄντες τῆς γνώμης, καὶ τῶν σω- 
΄΄ Ν [2 ΄“ Ὁ 

“ μάτων τὴν πόλιν οὐκ ἀλλοτριοῦντες ἀλλ᾽ ἐς τὴν ξυγγέ. 
΄ Ἂν ’ὔ’ 

“ἐ νειαν οἰκειοῦντες, ἐχθροὺς οὐδενὶ καθιστάντες, ἅπασι δ᾽ 
ςς ε ΄ » , 

ὁμοίως ἐνσποόονδους. 
{ςς 

6. οδπηθ ἐπθη ἴῃ 

Ῥϑδορ, θυΐ νοι ἰσθαίθα 

Ὦ5 85 ΘΠ ΘΠΪ65, δη4 {Π8 

ΘΠ ὙΠΟΠ νοὶ ἴοοκΚ (6 

ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ ἴῃ ΨΟῺΙΪ οἷν, 

ψγοὰ Αἰξογναγαβ, ἴῃ νἱ- Ὁ ἡμᾶς. 

οἰδίϊομ οὗ γΟῈ ΒΟ] ΘΩ Π 

ῬΓΟΤΉΪΒ6, ἐγ ΟΠ ΤΌΠΒΙΥ 

τη Τα ΘΓρα, 

ςς 32, 

γους οντας, 
ψ ΤῊ Ἀ, 1.9 “- ΄ 

εἰ ἄρα καὶ ἐδοκοῦμέν τι 

, 3, ἣν. 

ΤΧΥΊῚ. τεκμήριον δὲ ὡς οὐ πολεμίως 
» ΄ὔ Ἐῷ 27 Ἁ 5» ,: » ᾽, 

ἐπράσσομεν οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν οὐδένα, 
ςς ͵ ,ὔ Ν , Ἂν ἊΝ ΄ὔ΄ 

προείπομέν τε τὸν βουλόμενον κατὰ τὰ πάν- 
΄ ΄ὔ ,ὔ Ψ Ν 

των Βοιωτῶν πάτρια πολιτεύειν ἰέναι πρὸς 
΄ 7 Ν 

καὶ ὑμεῖς ἄσμενοι χωρήσαντες καὶ 
ςς ΄,ὔ ΄ ᾿ ἃ ΄- « 

ξύμβασιν ποιησάμενοι τὸ μὲν πρῶτον ἡσυ- 
ς 4 “ ἡ Ψ,. ε “-“ ᾽ Ὁ 

χάζεε, ὕστερον δὲ κατανοήσαντες ἡμᾶς ὀλί- 
Ἀκῷ Δ μόνωι “; 

ἀνεπιεικέστερον πρᾶζαι 
«ς ᾽ Ν ἴω 4 ε “- » μ Ν τας τα ΄σ ᾽ 

οὐ μετὰ τοῦ πλήθους ὑμῶν εἰσελθόντες, τὰ μὲν ὁμοῖα οὐκ 
ἐς Ἂ.: , " ἊΝ , 

“ς ἀνταπέδοτε ἡμῖν, μῆτε νεωτερίσαι ἔργῳ λόγοις τε πείσειν 
“ ΄ Ἂ Ν Ν Ν ΄ ΟῚ ἶ 

“ ὥστε ἐξελθεῖν, ἐπιθέμενοι δὲ παρὰ τὴν ξύμβασιν, οὗς μὲν 
,ὔ 5 « , 5 ΄ νς 

“ ἐν χερσὶν ἀπεκτείνατε, οὐχ ὁμοίως ἀλγοῦμεν (κατὰ νόμον 
ςς Χ ", ὮΝ δὲ “ “. Ἅ Ν 

γὰρ δὴ τινα ἐπασχον), οὗς δὲ χεῖρας προϊσχομένους καὶ 
« ἕ φῆ τὰ “ τὸ “- 

ζωγρήσαντες ὑποσχόμενοί τε ἡμῖν ὕστερον μὴ κτενεῖν 
΄ ΄ “ » Χ ", Ν “ 

παρανόμως διεφθείρατε, πῶς οὐ δεινὰ εἰργασθε : καὶ ταῦτα 
“ » » ΄’΄ ΄ ΄- « 

τρεῖς ἀδικίας ἐν ὀλίγῳ πράξαντες, τὴν τε λυθεῖσαν ὁμολο- 
ἐς 7 Ν ΄ » σι ΄ν ΄ ᾽ὔ΄ ὌςἍ ᾿ς ἂν 

γιὰαν και τῶν ἀνδρῶν τον ὅυστέεέρον θάνατον καὶ Τὴν Ππέερι2ο 

ς » ΓΞ τ 7, Ρ “ ε ΄ Ἃ Ν » 

αὐτῶν ἡμῖν μὴ κτείνειν Ψψευσθεῖσαν ὑπόσχεσιν, ἢν τὰ ἐν 

6. τὰ] οἴη. Ε.Μ.6.}.6. 
(0611. ΒΕΚΙΚ. οδίουὶ τῶν πάντων. 
(ρσιπια τηδηπ) Καὶ ΝῸρ..ἢ. Ηδδοῖς. 

πάντων Α.Β.Ε.Ε.6.ἃ1.1,0.Ρ.ς. ἃ... Ῥορρο. 
1 αι μαἢ τι] τοι σ. 

ἐσελθόντες ΒεκΙκ. 
12. πλήθους ἡμῶν ΒΕ. ΒΗ. 

13. νεωτερίσαι Α.Β.Ο. 
ΒΙΕΉΓΙΚΟΜΟΝ Ὁ. ς.6.ἢρ.ἢ. δεῖς. Ῥορρο, (06]]. Βεκκ. ὝΟα. εὔ νυ]ρὸ νεωτερίσειν. 
14. εἰσελθεῖν 6.1. 15. ὁμοία ν. 
ὑπόθεσιν Α.Β.ΒΝΉΗ..». ΒεκΚΚ. (06]]. 

12. οὐ μετὰ τοῦ πλήθους ὑμῶν] “8 
ΓΟίοιβ ἴο ναὶ πα Ὀθθὴ βαϊα ἴῃ [Π68 
ΡΓθοθαϊηρ οΠαρίεσ, εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἱ 
πρῶτοι κι τ. Δ. ““ΑἸ]ονΙηρ {παῖ τνὸ 
κε ΒΘΘΠΠΘα [0 δοῖ βοιηθυν ηαῦ ΠΟ] ν}}}Ὺ ἴῃ 
““ ΘῃΓΘΓΙΠρ' γΟῈ ἴον τυ Ποιιῦ {Π6 οοη- 
“ἢ β6ηΐ Οὗ γΟΌΓ ΘΟΙΠΙΠΟΠΒ, ον ὑΠοιρἢ 
“γ6 ΜΈΓ Ἰην] θα ὈΥ γΟῸΓ ΠΟΌ]68, 511}} 
““ γοῦ Το Γ8 [ΠΔη γϑραὶϊὶ ΠΥ τοηρ {Παΐ 
να τηϊρ} πᾶν ἀοπα γοιι,᾿ ὅς. 76 

τό. γὰρ] οτη. ἃ .1. 21. ἡμῖν οἴη. ἃ. 
ὑπόσχεσιν Ἰὰ.α. Ηδδοῖϊς. ῬορΡρΡο οἵ νυ]ρὸ. 

σμδηρα οἵ ίβηβθ, νεωτερίσαι---πείσειν, 
ἈΡΡΘᾶτβ ἴο 6 ῬΆΓΆ]161 τὸ ὑπαΐῦ ποιϊορα 
αθονθ ἴῃ ο. 46,2. παρασκευάσασθαι---πα- 
ρατενεῖσθαι, νεωτερίσαι ΘΧΡΓΘΒΒΙηρ ἃ 
τΠϊηρ᾽ {Ππᾶΐ ννὰβ το θ6. ἀοηθ ᾿τητηθαϊαίοὶν 
ἈΠ αὖ ΟἾδ6, ἃπηα πείσειν ΒΟΠΊΘΙΠηρ’ 
{Παῇ ννὰβ 0 Ὀ8 Ἰαΐθυ' ἴῃ ροϊηΐ οἵ {1πΠ1|6, 
Πα ἸΟΠΡῸΓ ἰπ {Π86 σομπδῆσθ οἵ [Π8 
ΔοΟίΊΟη. 
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« “ ΕἸ ΄“ ἜΝ Ἂν ᾿ς » - σ Ἂ ι 3. 

τοῖς ἀγροῖς ὑμῖν μὴ ἀδικῶμεν, ὅμως φατε ἡμᾶς παρανο- 
ἐς ΄ ἐν ΕῚ ἣν » ΄σ Ν 5 ὃ “ , 32 4 

μησαι και αυτοι ἀξιοῦτε μὴ ἀντιδοῦναι δίκην. οὐκ, ἣν γε3 
« Ἂ δι᾿ 1.5 Ν ΄ὕ " ΄ Ν Ἀν ἀσα “ 

οὗτοι τὰ ὀρθὰ γιγνώσκωσι πάντων δὲ αὐτῶν ἕνεκα κολα- 

ΤΙ ΧΎΤΙ. καὶ ταῦτα, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τούτου 
(( 

“ σθήσεσθε. 

Ὁ Θιαϊποᾶ ἰπθπ ἃ5 {πον 

Δ΄6 ΠΗ ΟΥΠΊ656, θ6 (ς 

σ΄ » ΄ δέ ΥΣΝ οὐχὶ Ἂς, ἀξ νι 
ἐνεκα ἐπεξήλθομεν, καὶ ὑπερ ὑμων καὶ μων 
“ [ἢ ΄ Ἀ » “ ,ὔ » ΄- 

ἘΝ ον χα ὈΜ ει ΜΕΥ, εἰδῆτε δικαίως αὐτῶν κατα- 
- ἃ ΄ ξ ΄σ ἣ ἊΝ « ΄ 

ἸθοΟπαΝ. ΠΥ εἰπεῖ ες ὙΡῶσ ΟΕ ΟΙ ἡμεῖς δὲ ἔτι ὁσιώτερον τετιμω- 
ὙΠ ΠΙπρ5 ἃροιΐ {Π6Ὶ. 

ἊΝ ςς ΄ ἊΝ Χ Ἀ Ε δ γ 2 

Του]οση οοπαϊίοῃ, δ πα ρημένοι, και μῆ παλαιας ἀρετᾶς, ἘΠ 71ἐὉ αρα 

ΨΟᾺΓ [ἈΕΠΟΓβ᾽ (ΟΠ. Ξ 

Ὗγὸ ποθ ᾿50]γ δἃΡ- 

«ςς Ἂς » 7 ΕῚ , » ΄“ ἃ ν 

καὶ ἐγένετο, ἀκούοντες ἐπικλασθῆτε, ἃς χρὴ 
τ ΤΠ σι ΄ Ἁ 5 ’ὔ » ᾽ὔ 3 ΄ 

1ο ῬΘᾺΙ το γουτ ἐρεϊϊμεο ἐς πρῖς μὲν ἀδικουμένοις ἐπικούρους εἶναι, τοῖς 
ΔΥΘΩΡΘ ΟἿἿΓ ΟΟΙΠΥΓΥ- 

ΤηΘ ἢ ΜΓ ΠΟΠῚ {ΠΟῪ ἰγθἃ- ( δὲ αἰσχρόν τι δρῶσι διπλασίας ζημίας, ὅτι 

μηδὲ 
“- "} 

ὀλοφυρμῷ καὶ οἴκτῳ ὠφελείσθωσαν, πατέ- 

ΘΠΘΓΟΙΙΒΙΥ ΠΗΠΙΓΑΘΓΙΘΩ͂, Ε . ᾿ ἑ 7 

“ὁ οὐκ εκ προσηκοντων αἀμαρτανουσι. ἉΠΑ {πο586 ὈΓΑνΘ ΠΠΘΠ 

ΜΟ [6]1 αὖ Οὐγόπθα, ςς 

ἰο ἀο!ῖνον Βωοίϊα ἔτο πα 

1η6. γόκθ οἵ Αἴποπβ. (ζ 

ῬαΠῖΒἢ ἐπ686 Ἡσθίο 88 

[8 {πθπ 848 {πΠῸν ἄββογνθ, “: 

δπα ἔθ {πθπὶ ἃπα «ς 

1Π6 νου {παΐ 5]οζὶ Πρ 

ψ ΟΣ ἅτ Ραΐ ἃ ῬΟΟῸΓ (ς 

βιιθϑιϊ ταί ἴον Πποπαϑῦ 

ἀρρθά3. 

’ “ « ΄ 5 ’, 

ρων τε τάφους τῶν ὑμετέρων ἐπιβοώμενοι 
Ἃ ΄ 5 ΄ Ἀ “ 

καὶ τὴν σφετέραν ἐρημίαν. καὶ γὰρ ἡμεῖς 2 
» “ σ΄“ ΄ “- 

ἀνταποφαίνομεν πολλῷ δεινότερα παθοῦσαν 
ΙΝ ἜΝ ,ὔ ε 7. ἘΣ κα ᾽ὕ 

τὴν ὑπὸ τούτων ἡλικίαν ἡμῶν διεφθαρμένην, 
ὩΣ - ’ὔ « Ἅ, ΧΝ « “ Ν Ἂ 

ὧν πατέρες οἱ μὲν πρὸς ὑμᾶς τὴν Βοιωτίαν 
“ ΄ ΄ « Ν - 

“ς ἄγοντες ἀπέθανον ἐν Κορωνείᾳ, οἱ δὲ πρεσβῦται λελειμ- 
20 «( , Ν 4. ΣΥ̓͂ ,΄ “ ΄, « “ « , 

μένοι καὶ οἰκίαι ἔρημοι πολλῷ δικαιοτέραν ὑμῶν ἱκετείαν 
ςς “΄“ "ἤ ΄ Ε 3 δ, 

ποιοῦνται τούσδε τιμωρήσασθαι. οἴκτου τε ἀξιώτεροι 3 
΄ὔ Ἄ ΄΄ “ ΄ὔ « Ν 

“ἐ τυγχάνειν οἱ ἀπρεπές τι πάσχοντες τῶν ἀνθρώπων" οἱ δὲ 
(« δι 7 “ “ Ἁ » , » 7 3 ἔν Ἃ, 

ἰκαιῶς, ὡσπέρ οἵδε, τὰ εναντιᾶα ἐπιχάαρτοι ειναιί. Και Τὴν 4 

2. οὐκ ΒΕΚΙ. (0611. οὔκ ΗΝ. Θ.Τ'. οὐ σβοθπῦ τηᾶππὶ Εν. Ῥορρο. δυ]ρο οὔκ. 
» 

6. καὶ δικαίως Ο.Κ.6. 5. καὶ ἡμῶν] οἴῃ. Θ. αὐτῶν) τούτων Ϊ,.0.Ὀ.1. 
καταγνωσάμενοι ᾿ὰ 8. εἴ τις---ἐγένετο᾽ ΑΙΒΙΟΚΕΕ ΘΗ ΚΙ ΜΟ.Ν.Ο.Ρ.ν ".ς. 

11. διπλασίας ζημίας] ““ὙΠΕΥ οπρῃξ 
“(0 Ῥ6, ποΐ αἷάβ ἰο {πϑῖη, θπῦ ἀοαθ]θα 
““ Ῥ6ΠΆ 1165. ΤῊΘ ΒΙΠΡΊΪΑΥ ΠΌΙΠΌΘΓ 
ΒΘΘΙῺῚΒ ΤΟ] Θα, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΘΥΓ ΒΟΙΠ6. γΘΓῸ 
Κα ἐπιφέρειν ταῖῃογ {πη εἶναι, [ΟΥ̓ 10 15 
ΤΑΙΠΕΥ ὨΔΥΒΏ ἴο0 ΒΔΥ {Πᾶῦ ““ΠΘῚΤ ΥἹΓτ168 
“Οαρῆΐ ἐο δὲ ἀσαθ]οα Ρϑπδ 168, 1η- 

12. ἐξ οὐ προσηκόντων 1,.0.". 

πρεσβύτεροι Ο. 

6.ἴσ.ἢ. Ηδδοῖ. Ῥορρο. (1ο6}1. Βεκκ. ψυϊρο εἴ τινες---ἐγένοντο. 9. ἐπικλασθῆ- 
ναι 68. 11- τῇ ὁπη. ἴ. 
14. τε] οτῃ. Κ. τ6. ἀποφαίνομεν Κ. 
ἔχοντες ΒΚΗ.». κορωνίαι Ἐϊ. 
21. τιμωρήσασθε Ἐ᾿. δὲ 1,..Ο.6. 

ἐκ τῶν προσηκόντων 6. 
18. ὧν οἱ πατέρες 6. 19. ἄγοντες] 

20. ἐρῆμοι ΒεΚΙΚ. 4] 1ζα ΒΕΙΏΡΕΓ. 
28. οἵδε] οὗτοι 6. 

βίοδα οἵ ““οπρῃύ ἐο οπέαϊϊ ἀουθ]εὰ Ρ6- 
““ ἢ81165. Οὐκ ἐκ προσηκόντων 18, 
“ς ΘΟΠΙΓΑΙΥ ἰ0 φαΐ τνθ πᾶνε ἃ τἱρῃξΐ ἴο 
““ρχρθοῖΐ οἵ {πῃρη. ὩΤῆυβ Ατ)ϑίοί]θ 
(8115. 16 δοϊϊηρ κατὰ τὸ προσῆκον, Ἰΐ ἃ 
ΤηΔ᾽Β ΔΟΙΙΟΏ5 816 ἄξια τῶν προγόνων καὶ 
τῶν προὐπηργμένων. ἈΠείοΥ. [. 9, 31. 

Ἐ2 
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{ ΄-“ 5 φ ᾽ « τ "᾽, δ Ν ἊΝ » ͵ 

νυν ερὴημιαν δι εαὐτοὺς ἐχουσι' Τοὺς γὰρ ἀμεινοὺυς ξυμ- 

΄’ Ἔ Ψ 

 μάχους ἕκοντες ἀπεώσαντο. 
(ς θόντες ὑφ᾽ ἡμῶν, μίσει δὲ πλέον ἢ 

,ὔ ᾽ ά » 

παρηνομησᾶν τε οὐ προπα- 
Ὥ ,ὔ » 

δίκῃ κρίναντες, καὶ οὐκ 
» , “-“ Ἂς 7 ΄ Ν νι 

ἀνταποδόντες νῦν τὴν ἴσην τιμωρίαν, ἐννομα γὰρ πείσονται, 
(ς Ἂν ᾿ ἤττν ΜΔ 20.) Ἂν “ “- ΄ -“ κ᾿ 3 3 

καὶ οὐχὶ ἐκ μάχης χεῖρας προίσχομενοι, ὠὡσπερ φασὶν, ἀλλ᾽ ὃ 

ἀπὸ ξυμβάσεως ἐς δίκην σφᾶς αὐτοὺς παραδόντες. 
᾽ ΄ 

αμυ- 
3 3 ΄ Ν ΄“- σ΄ ε ᾿, ΄ 

νατε οὖν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ τῷ τῶν ᾿Βλληνων νόμῳ 
« Ν ΄-“ ΄ ὌΝ « “ 3 ΄“ 5 “ 

ὑπὸ τῶνδε παραβαθεντι, καὶ ἡμῖν ἄνομα παθοῦσιν ἀνταπό- 
ςς ὃ ᾿ ὃ , Ων Θ ΄, θ ν᾿ Ν "Ξὶ 

ΟΤΕ χάριν ἱκαιὰν ὧν Τρο υμοι γέγενημε αι, και μῇ τοις 

(ς ΄-“ " “- » « ΄- , Ν ΄σ- 

τῶνδε λόγοις περιωσθῶμεν ἐν ὑμῖν, ποιήσατε δὲ τοῖς το 

“ “Ἕλλησι παράδειγμα οὐ λόγων τοὺς ἀγῶνας προθήσοντες 
᾽ (ΕΣ “ Ν ὕ - « 

“ἐ ἀλλ᾽ ἔργων, ὧν ἀγαθῶν μὲν ὄντων βραχεῖα ἡ ἀπαγγελία 
τε ..5 “σε ΄ Ν ΄, ΕΣ ΄, Ξ 

ἀρκεῖ, ἁμαρτανομένων δὲ λόγοι ἐπεσι κοσμηθέντες προκα- 
ςς ,ὔ 7 ᾽ 39 Ἃ Ἐπ τ “ - ε “- 

“ λύμματα γίγνονται. ἀλλ ἣν οἱ ἡγεμόνες, ὠσπερ νῦν ὑμεῖς, 

2. παρενόμησαν ΚΑ. 

περ] οτη. Ρ. . τῷ οἵη. Ε. 

οἴῃ. Α.Β.Ὲ. Ε. ἢ. 
α.1,.0.ΡὈΡ.ἃ 6. 

4. ἀνταποδόντες) ΤΠ6 δουὶβί 15. πιβϑὰ 
Ἰηβίθδα οἵ {π6᾽ ργθβθηῦ οὐ ἔαΐασθ, θ6- 
ὁάιδβθ {πΠ6 ΤΟ Δ Π8. σΟηβΙἀουθα {Π6 8ὰ- 
τἰδίδοοη ἴο πᾶν Ῥθθη ρίνθη ἴο ἴπθιη 
νγῃθη {Π6 Ρ]αΐδθαηβ βιιθιηϊ6 ἴο ἴαϊκο 
{Π 6}. {718]1. “1 βυσγθηαθυηρ {Πθπη- 
κε Β6Ιν 68. ὉΡ ἴο Ἰπιβύ]οθ {πον πᾶνο οἤδσθα 
“5. ἃ πηοϑῦ ᾿πδαἀθαιαΐθ βα Β δοοη ; 1ζ 
“ Μ1}1 θ6 θαῦ {1Π6 71ι8ῦ βθηΐθημοθ. ραββθα 
“ ἼΡΟΏ {γαϊζοῦβ ἴ0 {ΠΕ6ῚΓ ΘΟΙΙΠΙΤΥ, ἃ 86Πη- 
“ ἴρῃοθ ψνῃ]Οἢ {πογ Ππαα ἀδβογνθα ἃ]- 
“ χραᾶν, Ὀοίοσγθ {ΠθῪ οοτηπ 6 {Π]15 
“ ΔαΙΠΟΠΔΙ οΥἸπη6. ἀρσδὶηϑύ τι8; νΠΘΓΘαΒ 
“ΟἿΣ Ὀγᾶνθ τηθῃ [6]] ποΐ ὈΥ ΔὴΥ 8θη- 
“ἴθησθ. οὗ ἰανν, θαῦ Ὀγ {π6 βυνογβ οἵ 
κε ΧΩ ΓΊΘΓΘΙΒ ; ποῦ τηλκορα ουἵ Ὦγ {Πρὶν 
κε ΟΥΙΠΊΘ8. [ῸΓ 1π|8ὺ ΡιιΠΙΒῃτηθηΐ, θὰ} ἰη- 
““ ΠΟΘΘΏΠΥ ἀγιηρ ᾿ῃ {Π6 ΒουνΊοο οἵ {Π6Ὶγ 
““ ρουηΐγΥ.᾽ἢ 

[ᾧῬορρὸ οὔβογνθβ {παὖ {Ππ6 τιδ6 οἵ {Πὸ 
Ρογίθος ραγρ]6 τετιμωρημένοι ἴῃ {6 

θοσὶηηϊησ οὐ τῃ6 οΠαρίθυ. βοιηθινῃαΐ 
οΟμἤττηβ ἴΠ6 ἀρθονο ἰηογργοίαιμοη, ΒΒ 

8. δὲ πλέον] τε πλέω σ. 
4. “ἀνταποδιδόντες ΤηΔ]1τὴ ν6] ἂν ἀποδόντες." ᾿ 

1: τοὺς ἀγῶνας Α.8.Ὁ.Ε.Ε. 6. ἩΠΝ ΡΝ παν 
Ηδδοκ. Ρορρο. (οεἸ!. Βεικκ. διοη τούτοις ἀγῶνας. 

ἐπαγγελία 1,..Μ.0.".. 

δίκῃ κρίναντες] διακρίναντες 4.1. 
ΒΕκκ. 5. οὐχὶ] οὐκ α.1,..0.ὈΡ1. 

προσθήσοντες . 
13. προκάλυμμα 6. 

12. ὧν] 

14. οἱ] ὁπ. 

Ποῦγθθ 8. ν»6Ὲ}] ἃ8 ΒΌΚΙΚΘυ νοῦ] ἃ] τ 
1ῃ6 Ργοδβοηΐ ἴοχι; Δ η4 όΌῦγθο βιιρροβίβ 
οὐκ ἂν ἀνταποδόντες. Ἵ 

14. ἀλλ᾽ ἢν οἱ ἡγεμόνες---ποιήσησθε] 
ΤῊΙΒ. βϑηΐθηοθ ἰδ ἃ ΟΠ ]ΟΙ5. ΒΡΘοϊπιθη οὗ 
σοηΠιβοπ. πον α] 465 τηθᾶῃ8 ἴοὺ 88 Ύ, 
“ΤΕ 411 ΡΘΥΒΟΠΒ. ἴῃ ΔΕ ΠΟΥ τνοτα ἴο 
“ ῬΆΠΙΒη ΟΥ̓ ΠΑ 15 πο Ἰοιηρ; 
κε {ΠΘΙΉΒΘΙνοΒ 8. Τη]5]6 8. ὈγΥ ΒοΟρΠἰδίσῪ 
““ Δα οἸοαθηοθ, ἴῃ ἴΠ6 ΤΠΔΠΠΘΙ {παᾶΐ 
κε γοῦ ἵν1}} ἀο πονν, 1 γοῖ βῖιτη ὉΡ Π 6 
κε ρα86. ἴῃ Ὀτὶοῖ, δηα ἀθοϊάθ ἀροὴ ἃ]] 
κε ΤΏ6856. ΟΥἸΠΉ] 415 τοροίπου, {Π6 ἢ τηθη 
κε ΎΨ}}}] 6 1688 θηρία τὸ {τιιδύ τ0 ἔα]ν 
κε ΡΟ β ἃ5. ἃ ΒΟΙΘΘῚ [ῸΓ 1}] δοῦ!οηβ.᾽ἢ 
Βαΐῦ ᾿πβίθα οἵ {15 6 σπᾶϊτθβ {Π6 νϑὺ} 
ποιήσησθε ἀρτὸθ ἢ ὑμεῖς, ἀηα Ριι8 
κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμπαντας 
Ἶαδὺ ἃ 11 νοῦ [Π6 ρὍΠΘΓᾺ] ΡΥ ΠΟΙΡ]8 
ΓΘΟοΙητ θη 66, Ἰηδίρα οἵ Ὀοηρ᾽ ΠΙΘΙΘΙΥ͂ 
ἢ ΘΧΘΙΠΊΡΙΙΠοαϊοη. οἵ Ὁ ἴῃ {18 ραγ- 
ΟἾΪ]Α ὁα56. 
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ς ’ ΧΝ ΧΝ , ’ Ἃ 

κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμπαντας διαγνώμας ποιή- 
ς Ὁ ΄ τς τ »ὼ 7 ᾿, ΄ Χ 
ὠμόν ἧσσον τις ἐπ᾽ ἀδίκοις ἔργοις λόγους καλοὺς ζη- 

ὑσήσει. 

ΤΠ ΠῚ ποιπὐταιδὲ οἱ τῆ εἶπον. 

δ νιοι δικασταὶ νομίζοντες τὸ ἐπερώτημα σφίσιν ὀρθῶς ἕξειν, 

οἱ δὲ Λακεδαιμό- 2 

5, » σ Χέ ΡΥ » “ ᾽ θὲ ΄ 

ΤῈ Τιαροδαπιοηίαης, εἰ Τί εν Τῷ πολέμῳ ὑπ αὑτῶν ἀγαθον πέεπον- 

ΔΟΘΟΓαΙΠΡΙν, μὰ Δ]]} ’ὔ , 5᾽ , 5 Ἷ ἴω 

ν ουν δῆθεν ον κε άμῃ θασι, διότι ἐπ τε το χρόνον ᾿ “ ; 
3 

πὰ βἶνθ πρ {16 οἷν ἰο αὐτοὺς κατὰ τας παλαιᾶς []αυσανίου μετὰ τὸν 
{106 ΤΠΘΡΔΠ8, 

ΒΠΟΤΕΙΝ ὐζουνΓ8 ΤΆ ΖΘ 

ΠΟ 

Μῆδον σπονδὰς ἡσυχάζειν, καὶ [ὅτε] ὕστερον 

Ιο 
ἴδ ἐο ἐΠ6 5τοιπᾶ, 

1. διαγνώμας] διὰ γνώμης Ρ. διαγνώμονας 1.6. 
γ. ρσ. Ηδαοκ. Ρορρο. (0611. ΒεΕκΙκ. Ε. εὖ νυ]ρὸ μέν. 

6. ἀγαθὸν Α.Β.Ο.Ε Εα.Η ΚΟΙΝΙΟΟΡΟΝ.Ρ.α.6.Ρ5.}.1. 
ἀγαθῶν Ε΄. Νυϊ]ροὸ ἀγαθόν τι. 

9. ὅτε 581η6 πο 18 Βεκκ. Ρορρο. (ἀ06]]. οἵ να]ρο. 
χοντὸ ΑΒ. Ια. ΗΚΟΝΟΝ.ο. Ρορρο. (611. παρείχοντο ἃ.6. 
(0611. τοΐτπιπι ἸΟΟ ΠῚ 6 σΟη]θοίπγα γα Πηχιῦ. 

5. ὀρθῶς] καλῶς «. 
Ηδδοῖκ. Ρορρο. (16}1. ΒεΕκΚΚ. 
τῶν μήδων 1.6. 

γ. διότι] [ῃ Ῥυίοτγθ ραγίβ Πιι)]8 παρεμ- 
βολῆς τοβριοῖῦ παπα ἀπὈ16, φιοα οὔατη 
ΘΟΠΟΙἸαβίθβ πηοποῖ, δα 114 ΑτΟΠΙ ἀΔτη], 
ΤΠ. ,12; 3. ἡσυχίαν ἄγετε, νεμόμενοι τὰ 

ὑμέτερα αὐτῶν" καὶ ἔστε μηδὲ μεθ᾽ ἑτέρων" 

δέχεσθε δὲ ἀμφοτέρους φίλους, ἐπὶ πο- 
λέμῳ δὲ, μηδ᾽ ἑτέρους. ΠΚΈΕΕΒ. 

διότι τόν τε ἄλλον κ. τ. Δ ὙΠῸ 
Τλοοαἀεοιηοπίαη. ἠπᾶσοβ Ὁπουρης {Π6ῚΓ 
Παθβθοη τηϊρΐ ἔα] γ]ν θ6 Ραΐ, “ Ὀδοδιιβ6, 
“ς ΔΟΟΟΓΑΙηρ το ἴΠοιη, {ποὺ Ὀδίοσα ρεῦ- 
“ἐ βἰβίβα ἴῃ σϑαπθϑίηρ [Π6ΠῚ ἴο ΤΟΙΉΔ1Π 
“ἐ ῃραΐγαὶ, δοσογαϊηρ ἴο {Π6 σονοηδηΐ οἵ 
““ Ῥαιιβδηΐαβ, αἰζου (ῃΠ6 ῬΟΥΒΊΔ ἢ ̓ΠνΒΊΟῈ ; 
“Δη6 Ὀδοδιιβθ {Ποὺ Πα πού γτϑοοϊνθα 
“ἢ ΤΠΕΙΓ Ἰαΐθ οἴ Υ, ννΠθη {Π6ν τηδα 8 {Πθτὴ 
“Δ ΟΠ Ἰαβύ Ὀεοΐοσα {Π6 βῖθρβα ἴο σϑ- 
““ τη] ΠΘΙΓΆ], ΔΟΟΟΓΟΙΠρ' ἴ0 {Π 056 5816 
κε [ρστηβ8. θοίοσθ ργοροββα." ΑἹ] {Παΐ 15 
ννδηίθα ἴο σομηρ]θίθ {Π|6 σ,ΔΙΏΙΠΔΓ 8 [0 
Τορθαΐ προείχοντο ὕννϊοθ ονϑῖ, ὅτε ὕστε- 
ρον προείχοντο ἃ---προείχρντο, ἃ5 ἴῃ 

ΨΊΠΠ]. 27. 2. ὅπου γὰρ ἔξεστιν ἐν ὑστέρῳ, 
κι τ. λ. ψ ποτ ἀγωνίσασθαι ταιδ 6 
1 ΚΘη ὕνν]οθ ΟΥ̓ΘΓ, Οη66 ἴον ἐν ὑστέρῳ, 
Δ Π6 ὩρΆΪΏ ἸΠ ᾿ΐ8. Οὐ ἢ ΡΙαοθ.. (ὐΟΠηρᾶΓΟ 
αἶϑὸ Ηοτοῦοι. Ι ΟΙ, 5. ᾧ-- χρηστηριαζο- 

μένῳ εἶπε τὰ εἶπε Δοξίης περὶ ἡμιόνου, 

οὐδὲ τοῦτο συνέβαλε. ἽΠ:6 ἔννο γΘΆΒΟΠΒ 
ἈΒΒΙΡΏΘα ἃΓ6 διότι ἠξίουν,--καὶ ὡς οὐκ 

ἃ Ν ΄ , 'ῳ ΄ 

α πρὸ του περιτειχίζεσθαι προειχοντο αυτοιςς 

4. δὲ ΑΙΒΙΟΕΕῊ ΚΝ. 
Θηβαῖοι] ἀθηναῖοι Β. 

8. καὶ μετὰ 1,..0.Ρ. 
1Ο. προεί- 

οοἰο] προΐσχοντο. 
αὐτοὺς ὦ. 

ἐδέξαντο. Δῆθεν ἸΠΊΡ]165, 85 τιϑιι8], {Παᾶΐ 
νγῃαΐ [Ὁ]]ονν5 15 ποῖ {Π6 νυ! του 8 Οὐ 
ΟΡΙΠΙΟΠ ΟΥΓ Ὀ6]16Ε σΟΠΟΘγΠΙηρ' {Π6 οᾶ86, 
Ῥαῦ {Π6 5βίαίθιπθηὶ οἵ {Π6 ρᾶγίυ ἌἿοη- 
ΘΘΓΠΘΩ ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ οὐ ἀοίδησο ; πα {Π185 
δῆθεν οχίθπαβ ἴο {πΠ6 ννογὰβ Ὀθίον, τῇ 
ἑαυτῶν δικαίᾳ βουλήσει, ““ τῷ ννὰ8 ἃ 78 
“ἐ ἀοιηδηα, Δοσοτγα!ηρ' ἴο {Π611 οὐ ΡΓῸ- 
“ς 5510 }8,᾽ ποῦ 10 ΓΘΔ]Υ Ἰαϑῖ. Κατ’ 
ἐκεῖνα γεοΐεγβ ἴο τὰς παλαιὰς ἸΤαυσανίου 
σπονδάς. Ϊπ ψ»ῆηδΐ [9[Ὸ]]οὐν8 6 στϑρθαΐβ 
1Π6 ὈορΊπηϊηρ οἵ [ῃΠ6 βϑθηΐθηοθ ΟΥ̓ΘΓ 
ἈΘΆΪΠ ἴῃ ἈΠΟΙΠΘΙ [ΌΓΠῚ, ἴοΓ ἡγούμενοι--- 
πεπονθέναι 18. Θαυϊναϊθηῦ ἴο νομίζοντες 
τὸ ἐπερώτημα---ὀρθῶς ἕξειν, ἃν Τη68}8, 
“ ΦηϊηΚΊπρ᾽ {Πᾶὖ 1η ΘΟΠΒΘαπθποα οἵ Ποῖ 
“ γ7ιαβῦ τραποϑύ (θεὶηρ' τοίιβθα), {πΠὸν 
κε ΎγΈΓΘ ΔΙΤΘΔαΥ τ ]θαβθ αὶ ἔγο ΠῚ 8]] [ΟΥΤΠΘΓ 
““ ρρνρηδηΐβ ψῃ {πΠο, ἃπα ἴῃ {15 
““ίαίϊαθ Πα τγχϑοοῖναα ἢυγί αἱ {ΠῸῚΓ 
“ Βαπᾶβ, {Π6Ὺ ἃραὶηῃ Οα]]6α {Πθπὴ οὐΐ 

“ς ΒΕψΈΓΆΪ νυ," ζο. Βεϊηρ ἔκσπονδοι,. 
ΔΟσΟΥΠΪηρ ἴο Τοῖς ποίοη8, ΠΟῪ τυρθΓΘ 
ῬΙδσθα 1ῃ ἃ ΠΊΘΓΘ βίαίθ οἵ παίπγο ψΊ ἢ 
ΤΟρΡΆΤα ἴο {Π 61, Πα {Π6η ποίῃϊηρ ΠΙη- 
ἀογθα ΤΠθιὴ ἔτοπὰ ραςπρ' ἔῃ πὶ το ἀθδίῃ, 
7ι8δὲ ἃ5 {πον νου] ΑΓΑΓ Δ 8. 1{ (αἸκ ἢ 
1 ΨΡΆΓ, ΟΥ̓ 45. ΠΟΥ το γ6 ἴῃ [Π6 ΠΑΡ]ΐ 
οἵ {τϑαύηρ {Π6Ὶ. ἀσθοὶς ΘΠΘΙΉ]68, ἃ8 ἃρ- 
ῬεαῦΒ “ποῖ ΕἸ. 6... 4. 5. ἘΠῚ. 22. 1: ἊΠ 
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κοινους εἰναι ΚΑΤ εκεινα, ὡς οὐκ ἐδέξαντο, ηγουμενοι [τῇ 
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φ “ ’ ᾿ » ᾽ ἘΠ᾿ ψ' ᾿ ὦ “ 

ἑαυτῶν δικαίᾳ βουλήσει] ἔκσπονδοι ἤδη ὑπ᾽ αὐτῶν κακῶς 
’ἅ Φ ΝΥ "Ὅν “ 

πεπονθέναι, αὖθις τὸ αὐτὸ ἕνα ἕκαστον παραγαγόντες καὶ 
» “ ΕΣ ΄ Ν κ ΄ 3 Ν 

ἐρωτῶντες, εἰ τι Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἀγαθὸν 
» “ Ἃ, ́ ὃ ὃ , τὰ ε ΄ Ν - » Ἂ 

ἐν τῷ πολέμῳ δεδρακοτες εἰσὶν, ὁπότε μὴ φαῖεν, ἀπάγοντες 5 
’ 

διέφθειραν δὲ 
“ Ἀ 3 “ » ἊΣ 

Πλαταιῶν μὲν αὐτῶν οὐκ ἐλάσσους διακοσίων, ᾿Αθηναίων δὲ 

» ’ Ἂς » Ἕ » [4 3 ᾿ς 

8 ἀπέκτεινον, καὶ ἐξαίρετον ἐποιήσαντο οὐδένα. 

᾽,ὔ ὯΝ ΒΩ ἣν ΄“ “ ΓΝ 

πέντε καὶ εἴκοσιν, οἱ ξυνεπολιορκοῦντο᾽ γυναῖκας δὲ ἠνδρα- 
΄ Χ Ν ΄ 5 ΝΥ »} “ 

4πόδισαν. τὴν δὲ πόλιν ἐνιαυτὸν μέν τινα Θηβαῖοι Μεγαρέων 
» 4 ΝῪ ΄ ΄ “ 

ἀνδράσι κατὰ στάσιν ἐκπεπτωκόσι, καὶ ὅσοι τὰ σφέτερα ιο 
΄“ ΄“ ΄-“ 327. ΄“ 

φρονοῦντες [[λαταιῶν περιῆσαν, ἔδοσαν ἐνοικεῖν ὕστερον 
Ι] 

Ἄ ΄ Ὅν » , ΄σ΄ “ 

δὲ καθελόντες αὐτὴν ἐς ἔδαφος πᾶσαν ἐκ τῶν θεμελίων 
᾿ δό Ἂ “ 5] 4 ’ὔ ὃ ’ δῶ 

ΩΚΟ ομῆσαν προς Τῳ βάιῳ καταγώγιον οΟιακοσίιὼῶν ποῦων 

Ι. τῇ ἑ. δ. β. 5ῖπ6 ἀπο]5 ΒΕΚΚ. οὖ σδίουϊ. 
παράγοντες (Λ.Η.1.1,.0.Ὀ.6.1. οἱ οοττ. Ε᾿ 

: 5 
10. ἐκπεπτοκόσι  . 

Δ 

τὸ αὐτὸ ἕν Ρ. 
διέφθειρον (Ο. 

ἕνα δ. 
κτεινανΐ. 
13. ἡρώῳφ Κ. 

[Παῦ [π6 Ξβρατίδῃβ σοῃβιοσθα ννὰβ, ψνῃ6- 
{Ποὺ {πον τηρηΐ τοραγα {Π6ΠΊΒ6]ν 688 σο- 
Ἰραβθά ἴτοπὶ παῤ δβρθοῖὶὰὶ οονθηδηΐ 
γῇ] Ῥαυβαηϊαβ Πδα τηδῆθ ἢ 1Π6 
ΡΙαΐθθαπβ αἰίζου [Π6 στραῦ θα{{16 οἵ ΡΪα- 
θα : 1 {Πϑὺ τπηρῃῦ, {Π6η {Ποὺ ψομ]α 
Ραΐ {πΠ6 Ρ]αίθθδηβ ἴο ἀθαίῃ 85 ἃ πηδίίθυ 
οἵ σοῦγβθ, ἃ8 ΘΠΘΠΠΪ65. ἰακθη ἴῃ ΨΨΔΓ, 
γν ΠΟΙ ἰῷ γγὰ8 Τποῦθ σΟηνηϊθηΐ [0 {ΠΕῚΓ 
Ἰηΐογοϑί 0 Κι] ἴμδῃ ἰο αἀἴβροβθ οὗ ἴῃ 
ΔΗΥ ΟΥ̓ΠΘΙ ΓΠΔΠΠΘΓ. 
Ἷὰ [6 ΤΟρθαίθ αν οοηβιἀθσϊηρ (ἢ 18 

Ράββαρθ, 1 ἂπὶ πο βαιβῆθ νυ] δΔηΥ 
Ἰη ογρυθίδ! ἢ ν Ὡ]Ο ἢ τα Ὀ6 ρίνοη οὗἉ ἴ 
88 1Ὁ ἢον βίαπαβ. ΠΟΌτθο ψου]α βιτῖΚ 
ουδ ὡς Ῥεΐογε ἐδέξαντο; 1 5Που]4 4]80 
ΡῈ ᾿πο]]ηθα το ομδηρθ ὅτε ἰηΐο ὅτι οὐ 
διότι. Βα {Π6 οὨ]οῖ αἰ ΒΠου]ν 1168. 1η 
1Π6 ψΌΓ 8 τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ βουλήσει, 
ὙΠΟ Β66ΠῈ (0 τὴθ 10 Ὀ6 τυὐίου]ν ὉΏ]ΙΚ6 
[6 ατθοῖκ οὗ {π6 ἂρ οἵ “ΤΠ που ] 468, 
ποῦ ΟἿΪΥ ἴῃ 1Π6 ΠΟν 6] βΒ6η86 οὗ {π6 ννοτὰ 
βουλήσει, ἃ 56η88. ΨΏΟΙΙΥ πη κπονη ἴο 
τΠ6 Αὐτς νυυίθυβ, θαὉ 4180 ἴῃ {Ποῦ ρθ- 
ΠΘΓᾺ] [ΟΥπὰ Δ ηα σΟηβίγοῦοη. [ σαηποΐ 
Ῥαῦ βιιβρθοῖ δἰῦπου ὉΠαΐῦ {ΠΟῪ ἅΓΘ ἃ οοΥ- 
ΤΙ ΡΙΟη οὗ βοπιθ Ἰἰοϑύ σχϑδαϊηρ, Οὐ {παΐ 

38. τὸ αὐτὸ καὶ 
6. ἀπέ- 

12. ἐκ θεμελίων Ο.6. 

2. κακῶν Ρ. 

[ΠΟΥ ΔΥῸ ΒΟΠΟ]ΊΟΏ ΟΥ̓ ο]οββ, δα αβα αἱ ἃ 
ΤΠ] Οἢ Ἰαΐθυ ρϑυϊοι, ἰο θχρ]αΐη {Π6 τϑὰ- 
Β0η οὗ {Π6 βίαἰθιηθηΐ ἡγούμενοι ἔκσπον- 
δοι ἤδη κ. τ. Χ. ἀηα {πᾶὶ ἴπ6 ἰθχί οἵ 
ῬΠαοΥ 1665 τᾶη {Πιι|5, καὶ ὅτι ὕστερον ἃ ἃ 

πρὸ τοῦ περιτειχίζεσθαι “προείχοντο αὐ- 

τοῖς, κοινοὺς εἶναι κατ᾽ ἐκεῖνα, οὐκ ἐδέ- 

ξαντο, ἡ ἡγούμενοι ἔκσπονδοι ἤδη ὑ ὑπ᾽ αὐτῶν 

κακῶς πεπονθέναι 'κ. τ. Δ. Ῥογπὰρϑ ἢ 
νοῦ] 6 861] Βείίου ἴο σϑίδιη ὡς, ἀπὰ 
ΒίτΙΚα ουΐ ὅτε.] 

18. ὠκοδόμησαν---καταγώγιον] Βδοδιβρ, 

{πὸ ἴον Ὀοϊηρ' ἀοβίγογϑα, 1Ὁ ννὰβ πθοθϑ- 
ΒΑΓῪ 10 Ὀ.14 Βοπιθ ΡΪδοθ ἴοσ [Π6 σθοθρ- 
τοη οὗ [Πο86 γγπο τηὶρῃΐ σοπιθ ἴο ννου- 
8810 ἃ 1Π6 16 Π}ρ]8 οἵ Ψπηο. 

πρὸς τῷ Ἡραίῳ] 1)6 οοπάϊξι ΠΪπ8 
(ΟΠῈΡ]} νἱάς πὐθτ Ὁ ΞΡῚΞ Ηυῦ5. 
Αὐτὴ ὉΓῸΒ ῬΘΙΓ ΔΠΠΟΒ ΟἸτοίου ΧΤ,. Ἰὴ 
ΤΊΠ]η15 δου !5βοῖ, ἀθηθ ΡῸῚ Ρᾶόθιη Αη- 
(Ἀ]οΙ τοϑυταϊα ΟἸγρ. ΧΟΥ ΤΙ. σὰτ- 
5115 ΔΠΠΟ ἰθυϊο [ἸΠΊΠΊ0, ““απατίο ;᾽" νἱή. 
Εγπμο5 ΟἸϊηΐοη, [ἰαϑίοβ ἢ 6]]θηοοβ. ἴῃ 
δῇπο δηΐβ ΟἸτϊβίαπι 374. αηΐθ ριρηδΠ, 
Τ θιούτ] σα ΠῚ, αι 'πΠ ΔΠΏϊΠΊ 2. ΟἸγΙηρ. 
ΟἹ]. ᾿ποεϊάϊῦ, ἃ "ΓΘ ΠΙ5. ὄνοῦβα, Β6α ἃ 
ῬΒΠΙΡΡο ροϑί ρῥγωϊιαμ δα ΟΠ γοηθᾶτη, 
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Ξ , «Ἂν, "7 ΄ Ἀτιν 53. κ 

πανταχῇ, κυκλῷ οἰκήματα ἐχοὸν κατωθεν καὶ ἄνωθεν, καὶ 
» ἶ ΄σ Ν , ΄σ ΄σ ΄ 3 ΄ Ν 

ὀροφαῖς καὶ θυρώμασι τοῖς τῶν [᾿ἰλαταιῶν ἐχρήσαντο, καὶ 
΄ χλλ ΟἹ ἊΣ 3 “ Ἷ ι ] λα Ἂ Ν ᾿ς (ὃ 

τοῖς ἄλλοις ἃ ἣν ἐν τῷ τείχει ἔπιπλα, χαλκὸς καὶ σίδηρος, 
, ΄ δύω ὡρ ἐξ Ὁ Ν Χ ε 

κλίνας κατασκευάσαντες ἀνέθεσαν τῇ Ηρᾳ, καὶ νεὼν ἑκα- 
,ὕἷ » ΄ » ἴω ἈΝ Ἁ ἴω ,ὔ 

5τομποδὸν λίθινον ὠκοδόμησαν αὐτῇ. τὴν δὲ γῆν δημοσιώ- 5 
᾽ , ιν ΄ὔ » Ἀ ΓΕ - 

σαντες ἀπεμίσθωσαν ἐπὶ δέκα ἐτὴη, καὶ ἐνέμοντο Θηβαῖοι. 
ἊΝ ͵ὕὔ ἊΝ ΄ὔ Ν ἴω « ΄ 

σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν περὶ Πλαταιῶν οἱ Λακεδαιμόνιοι ὁ 
- ΄ ΄, ΄ “ 7, 

οὕτως ἀποτετραμμένοι ἐγένοντο Θηβαίων ἕνεκα, νομίζοντες 
5 Ν ͵ ᾽ χ ", , ΄ » , 
ἐς τὸν πόλεμον αὐτοὺς ἄρτι τότε καθιστάμενον ὠφελίμους 
"ΠΣ » Ν Ν ΄ 4 , Ἂν 

τοείναι. καὶ τὰ μέν κατὰ [Ϊλάταιαν ἔτει τρίτῳ καὶ ἐνενηκοστῷ ἢ. 
» Ἃ,..9 ΄ ΄ 5 ,᾿ “ 5 ν᾿ 

ἐπειδὴ ᾿Αθηναίων ξύμμαχοι ἐγένοντο οὕτως ἐτελεύτησεν. 
- Χ ΄ “ ΄σ ΄ 

ΠΧ1Χ. Αἱ δὲ τεσσαράκοντα νῆες τῶν ΠΙελοποννησίων 

αἱ Λεσβίοις βοηθοὶ ἐλθοῦσαι. ὡς τότε φεύγουσαι διὰ τοῦ Ἶ δ γ 

1. κύκλῳ] οἵη. σ΄. 2. τοῖς πλαταιέων ἴ,.Ῥ. καὶ ἄλλοις 1,.0.". 2. ἦν] 
ἦσαν ἴ. 4. ἑκατόμπεδον (.Κ. ἑκατὸν πεδὸον ἴ. 5. λίθινον οἵα. ἃ. 6. ἐνέμοντο 
οἱ θηβαῖοι ὰ.. 7. δ᾽ ἔτι Κἰ. 1ο. ἐννενηκοστῷ ἃ. 11. οὕτως] οἵη. 4. ἐτελεύ- 
τησεν Α.Β.Ο.Ε.Ε6.Η.ΚΟΝ .ς.4.6.ἢρ. Ηδδοῖκ. Ρορρο. 60ε]1. ΒΕΚΚ. γυ!ρὸ ἐτελεύ- 
τησαν. 

14 δϑί, ροβύ δηπῖιτη ἰουίατη ΟἸντηρ. ΟΧ. 
Ἰηβίαιιταία οϑῦ. [{ἃὰ Ῥαιιβδηϊαβ. Β]τ- 
(Ἄγομπι5 ΑὙΙΒ]4. Ρ. ρο7. ἃ0 ΑἸθχδηατγο, 
Ροβίαιπδιη Αβῖα ρούτπ85 οὐαί, γθϑυπΐδτη 
{γα ϊς. Επαπη απίθ 6110 Ῥδύβίοο ἃ 
ΧοΓχθ ποθ ηα1ο αεἸοία ἔπογαῖ. ΤΙΟοστιβ 
51ο. ΧΙ. Ρ. 25ο. ὈυΚΕΕ. 

2. καὶ τοῖς ἄλλοις ἃ ἦν ἐν τῷ τείχει 
κι τ. λ.)] Τεθεθαῦ βογεγθ ἐπίπλοις, 
χαλκῷ καὶ σιδήρῳ. ὅϑεα πὖ 5ο]εΐ ΠΕΥῚ, 
Βθηΐθηςα ῬΥΙΠΟΙΡΆ]15 βοοιΐα οϑύ βαπίθη- 
ἀἰὰπὶ ἰηίογροβιίαιη. ὔμθπ. 6 
ΘΟΌΟΠΘΕ ΟΥ βοΐαβ, κλίναι, ΠΟΙ ΒΡΟΚΘΗ 
οὗ, γγεσθ δου Ἰηϊθπαθα ἴον {πΠ6 τι86 οἵ 
{6 σιιοβίβ αὖ [Π6 βδουῆς!α] ἔθαβίβ, ΟΥ᾽ 85 
Ὁτγτ. ΒΙοοπηῆθ! ἃ ΒΌΡΡροβεβ, ἴΠπϑὺ ὑγοτα ποῖ 
τηθδηΐ [Ὁ (ἀι6 ἴθιηρ]6, θὰ [Ὸγ {Π6 ἸπΠη, 
τῃα΄ {Π6 ὙνΟΥΒΠΙΡΡΟΥΒ. τη]ρῦ 5166 0 ἼΡΟΙ 
{Ποτη. 

3. ἃ---σίδηρος] 'ΓΠοΟΠη. ΜαρΊβίου ἴῃ ἔπι- 
πλα. ΥΑΒ5. ]1)οσοῖ 101 “ΓΠοιηδαβ, αἴθ 
δηΐ ἔπιπλα, 46 4ο0 Ρ᾽αγα ἸΘΡῚ ρμοββιιηΐ 
1η ΓΘΧΙ ΟρΤΆΡὮΪΒ νϑίουιθιιβ, Επιβίαιῃ. δα 
Ηοτηογ. Θά. γ΄. Ρ. 469. οἱ ΤΠ[οΓρυθι. 

. Ῥρ]]οῖβ, Χ. το. ΠΌΚΕΕ. 

4. νεὼν ἑκατόμποδον) "5. νγᾶβ Ῥτο- 
ῬΑΌΪΥ 8ῃ Δ] ΠΟ Π8] ναὸς, ΟΥ ΟΠΔΡΕΪ, ἴο 
[Π6 068 Δ]Ιγθααν Ὄχϊβῦπρ ἴῃ {πΠ6 Ἡραῖον, 
ΟΥ Βδοιδα ργθοϊποῦ οἵ {ππο. [Ὁ ννᾶὲ 
ῬαΠῸ Ὀγ {[πΠ6 ἽΠΟΡδη5. ἴο ρτγορι δία {πὸ 
ΡΙαίεραη ροαάθββ, γΠοβΘ παίιγα] τνοΥ- 
ΒΒΙΡΡΘΙΒ {Ππϑὺ Πα 1π8ΐ δχίθστηϊπδίθα. 
50 (ὑΉ110ι5 18. 8618 9 ἤανα ἰην το 
ππηὸῸ Μεϊεπίαμδ ἴο ἰθανα Ν᾽ δ] 8η6 σοπηα 
ἴο ἤοτηθ, φγοιηϊβίηρ [πᾶ ἃ ἰθιηρ]6 
γον οἵ ΠΟΥ αἸν]Π6 πηδ]θϑίυ Βμου]α ὈΘ6 
{ΠΕΓῸ ΤΘβουνθα [ῸΓ Ποῦ. 1116 ἫἩραῖον 
ΠΘΓΘ ΠηΘ ΗΠ ΟΠΘα βθρθιηβ ἴο θ6 {Παὖ Βροῖκβθῃ 
οἵ Ὅν Ηετγοάοίιι5, ΙΧ. "2, 2. δπα 46- 
ΒΟΙΠ6α ἃ58. βίδπαϊηρ' ᾿πι8ὺ ἢ {Π6 οἰ 5146 
οὗ η6 νν8}]8 οἵ Ρ]αΐερα. 

7. σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν] Τῆς 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΝ σχεδόν τι, ““ΡῥγΓοίίν Πθαυ]ν,᾽" 
ΟΟΟΌΓΒ ἀραΐῃ, Υ. 66, 4. ἀηα ΝἼ]. 33, 2. 
καὶ τὸ ξύμπαν, ““Θνοη {Ὠτοὰρῇοιΐ; ονθη 

“ἴῃ {Π6 γ» 16 Ὀυιβιη6858." “Βαϊ 1ἴ ννὰβ 
“ς Ργθίυ ΠΘΑΙΥ [Π6 οαβ6 {Ὠτχοπρῃοιιΐ 
““ Π15 ΏΟ]6. Ῥτιβῖπθ85. {Παᾶΐ [Π6 ἀνθυβίοη 
“οὕ 1ῃ6 [1 ,Δοραεξοη πη η5. 10 {π6ὸ Ρ]ὼ- 
““ [68 5 ννὰ8 οὐνἹηρ ἴ0 {πΠ6 ΓΠΘΡΔΠ5.᾽ 
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ῬΕΙΟΡΟΝΝΈΒΤΕΕ, 

ΤΠ6 ῬοΙορΡροπ ποδί η 

Προ ὑπᾶρΡ ΑἸοϊᾶα8, 

Πανὶηρ οἢδοίθα 15 γτὸ- αὐτῆς 

ἀπ ἰο ῬΟΙΟΡΟΙΠΟΒῚΙ5 

ἴπ βαΐοίν, (1Π1|,33.} απᾶ 

Ῥοὶηρ το οτοθα, ρτθ- 

ῬΆΓΘ5 ἴο 5811 ἐο Οοῦ- 

ΟΥΤἃ. 

σποράδες, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ῬΡΕΠΟΡΟΝΝΈΒΌΒ. ΟΟΝΟΥΒΑ. Α. Ο. 427. ΟἸΝΤΊΡ. 88. 3. 

πελάγους, ἔκ τε τῶν ᾿Αθηναίων ἐπιδιωχθεῖσαι 
ἵν χ ΄ ΄- ΄ “ Ν 3 ΡΉΑ, 

καὶ πρὸς τῇ Ἀρητῃ χειμασθεῖσαι καὶ απ 
οΥ̓ Ἅ ᾽; 

πρὸς τὴν []ελοποννησον 

κατηνέχθησαν, καταλαμβάνουσιν ἐν τῇ Κυλ- 

λήνῃ τρεισκαίδεκα τριήρεις Λευκαδίων καὶβ 

᾿Αμπρακιωτῶν καὶ Βρασίδαν τὸν Τέλλιδος 

2 ξύμβουλον ᾿Αλκίδᾳ ἐπεληλυθότα. 
Ἕ Ν 

ἐβούλοντο γὰρ οἱ Λακε- 
ὃ ’ « “ Δέ «- ιν λέ Ἂν Χ 

αἰμοόνιοι, ὡς τῆς Λέσβου ἡμαρτηκεσαν, πλέον τὸ ναυτικὸν 
ΤᾺ » δ Κ ,ὕ Ν “- (ζι ὃ ὃ 

ποιησαντες ἐς ΤῊΡν ΣΙ κυρ υς στλευσαι στασια ουσᾶν, οοέεκα 

Ἂν; ἣν ν Ἷ ΕΣ ᾿ς Ἂς ἡβ ,ὔ 

μὲν ναυσὶ μόναις παρόντων ᾿Αθηναίων περὶ Ναύπακτον, το 
κ᾿ - - Ξ δ 

πρὶν δὲ πλέον τι ἐπιβοηθῆσαι ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ναυτικὸν, 
σ“ Ψ ᾿ς Ν , [χά , ᾿ 
ὅπως προφθάσωσι: καὶ παρεσκευάζοντο ὅ τε Βρασίδας καὶ 
ΦΙΩΝ ΝᾺ ΄ι 

ὁ ᾿Αλκίδας πρὸς ταῦτα. 
ΟΟΝΟΥ ΝΑ. 

Βίαίθ οἵ Οογοντῶ δύ 

{πᾶ ἐϊπη6. ΤῊ Ἰθδ6 ΓΒ 

ΟΥ̓ {πὸ 

Ραγίν, 

Ὁ Υ ΙΒ  ΟΟΥ 108] 

μανηρ Ὀ66ῃ 

1 ΧΧ. οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστα- 
, Ἂς Δ 3 » ων . 

σίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι ἦλθον αὐτοῖς οἱ 

, 5 ΄, “ Χ ΄ τ᾿ ιν Ἐς 

ρινθίων ἀφεθέντες, τῷ μὲν λόγῳ οκτακοσίων", 

ἐκ τῶν περὶ ᾿Επίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ ΚΚο- τ5 
βι 

“ἢ χοῦ 

1. ἀθηναίων Ἀ.Β.Ο.Β ΕΟ ΙΗ ΚΟΠΟΝΟΟΝ Ὁ... Ἐρ.}.1. Ηδδοῖς. Ῥορρο. (οε]]. ΒΕκκ. 
οοἰουὶ ἀθηνῶν. διωχθεῖσαι Ἰζ. 
5. τρεισκαίδεκα Α.Β.. Βεκικ. Ο06ε]]. 
τρισκαίδεκα. 
ναίων ΚΠ 
ὀκτακοσίοις ταλάντοις 1 1. 

Ι. ἐκ τῶν ᾿Αθηναίων ἐπιδιωχθεῖσαι 
Ι͂η οἷα ἘπρΠ5Ε. “ ΚΌΠΟ θα αἴθ οὐ 
“16 ΑΥΠΘΠΙαΠ5.᾽" ΤΏ15 Β6η58 οὗ ἐκ, ἃ8 
ἀφποίίηρ' {Π6 ἀρθηΐ, 18. ποῦ ἘΠΟΟΙΏΠΊΟΙ 
1η Ηεγοάοίι, τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων. 
Ι: 1 1- τὸ ποιηθὲν ἐ εκ Ψαμμιτίχου. ΤΠ. 151, 

4. πο οοπϑίχυοίοη 18, ὡς---κατηνέχθη- 
σαν, καταλαμβάνουσιν, ἀπα {Π6 Βιιοοο8- 
βῖίνθ Ῥδυθοῖρ]ο85. φεύγουσαι, ἐπιδιωχθεῖ- 
σαι, χειμασθεῖσαι, ἀπ σποράδες, ννὨ]ο ἢ 
18. ΘΔ] αν α]θηΐ ἴο σποράδες γενόμενάι, 46- 
ΒΟΓΙ6 {Π6 βιισοθδδῖνο δανθηίισοβ οἵ {Π6 
ἤδοῦ. Ῥοίογτθ ἴὉ τϑαοῃθα Ῥϑ]ΟρΟΠ 6818. 
“ΠῚ6. ἔουύν βῃ]08. Οἡ {ΠῸ8}} ΑΥΤΙν ἃ] αἵ 
““ Ῥρ]οροπηθβιιβ, (αἴθοσυ. {ποὶνῦ Πρ ς. ἃ8 
““ Πρίογτθ ἀθβου θα ΔοΥοβ5. {π6 ἤύρσθαῃ, 
“Ὁ ΔΠ6 Δἴ Υ ΠανΊηρ' 66 [Ὸ]]Ονν οα ΟἸΟΒοὶν 
“Ὧν (Π6 ΑὐΠοπίαηβ, ἀπ Ὀθθη σαιρηΐ 
“Ἴηὴ ἃ Βίουπμη ΠΘᾺΓ (ὑτοίθ, ἀπ τηδᾶθ 
κε (ΠΟΙΓ νναΥ [τῸΠὶ ΠΠ6ΠῸ6 ἴῃ ἃ βίγαρ ο]]ηρ' 

4. κατηνέχθησαν καὶ καταλαμβάνουσιν Ἡ. 
οὔτι. Ε.8.Η. 

ἡ. ἀλκείδᾳ Ο. ΡΥΪπιὰ τηδητι. ᾿Κ. αὖ τηἴτα ἢ.6. ἀλκείδας. 
12. ὅ τε ἀλκίδας καὶ ὁ βρασίδας 6. 

5. (.. τπᾶγρὸ Εἰ. Ρορρο. οὗ νι ]σο 
11. ἀθη- 

15. ἐπιδάμνου Ὁ. τύ. ἀφέντες Η. 

““ ροπαϊοη,} ἢπα αὖ ΟὙ]]6π6 {πἰτίθοπ 
κε ΒΠ1ρ8,᾽ ἄς. Τότε 8]ρ: 168. “αὖ {Π|6 
“τη6. Ῥείογθ τηθηοπϑα. οτος 
ὙΠ. 515,5: δ2... ὙΠΕ ΘΔ 3. .78: 

4. Κυλλήνῃ) 1ὰ ΜΕΝ. οἱ ἀπὲ: 1. 
40, 2. εὖ ἰηἴτὰ ὁ. 76, τ. ΤὨΘΟρΡγαβί. Η. 
ΡΙ]απί. ΤΥ. τ. Αὐτθτηϊάοσ. 1. ὃ. 47. ὟΥ Α55. 

9. δώδεκα μὲν ναυσὶ κ. τ. λ.] ΤῊΘ 
ΒΘΠΞΘ6. ΒΘΘΠῚ5 10 6 {π|5. ᾿Εβούλοντο ἐς 
τὴν ἹΚέρκυραν πλεῦσαι, ἢγϑῦ Ὀδοαῖιδ8 {Π6 
Δυμοπϊαηβ Πα ΟΗΪΥ ἃ ΨΘΙῪ 5π|8}] ἢθοὶ 
{Ππογ6 αὖ Ῥγθβθηῦ; δ ηα ΒΘΟΟ ]ν Ὀθοδιιβ8 
1 {πον ννθηῦ Ἰτητηθαϊαίοὶν, {Ππὸν τηϊρ ιν 
ΑΥΤΊν 6 ἴῃ {1π|6 [0 ἴακα {Π6. Ῥ]αθθ θθίοσθ 
{Παῦ 5118}} ΑἸ ποπΐδη ἤθος σου] θ6 γϑὶη- 
[ογορα. 

13. ἐστασίαζον] Μια. Τ]οδογατη Ρ. 
18. ἢ. ΨΥΆΒΗ. 

Τὴ ὀκτακοσίων ταλάντων διηγγυημένοι 

“ΕΠ ΘΙΣ ῬΥΌΧΘΙΪ ὈΘοοΙ]Πρ᾽ ὉΠ6 11 ΒΌΓΘΙΙΘΒ 



Β νη Αἰποηβ, ἀπ ἰὸ 

ΜΌΝ ΟΥΟΡ ἰο {πῸ (Ὁ- 

ΤΠ  Πῖδπη ἰπίογοβί, (1. 

85.) 

τηϊα5, {ΠῸ Ἰϑϑᾶθι οἵ {ΠῸ 

Ραγίν, 

ΤογοΘ {Π6 ῬΘΟΡΙΘ ἰο τὸ- 

Ν Ψ 

δὲ πεπεισμένοι διββαββίπαίθ Ῥεὶ- 

ποιῆσαι. 
ῬΟΡ ΕΙΣ δα 

ΠΟΌΠΟΘ ῃ6 Δ]Π]}Δ ΠῸ6 

ἄθοϊασθ ἃ. βύγιοῦ ποιι- 

{γα γ. ΑἸ ΒΒ ΟΥΒ 

ὯΓΘ βοηῦ ἴο Αἰπθη8 ἴὸ 

ΔΠΠΟΊΠΟΘ 2Π4 ΔΡ0]ο- 

Εἶχα ἴῸΓ {Π15 τϑνοὶα- 

ἀἴοη. (70, 71.) 

᾿Ξ ΠΕΡΑΦΗΣ ΤΕ ΠῚ. γ0. 
π΄ Ὁραοιανῦ ὶ ΟΟΒΟΥΉΑ. ΔΑ. 6. 497. 

[2 Ἁ ΄ 

ναιων τὴν πολιν. 
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’ ΄σ ,ὔ ’ »» 

ταλάντων τοῖς προζένοις διηγγυημένοι, ἐργῷ 

Κορινθίοις Κέρκυραν προσ- 
Ν 5᾽ - “ ΄- 

και ἐπρᾶασσον οὗτοι, ΕΚασΤοΟν Τῶν 2 

“ ΄ “ ΕῚ ᾿ 9 

πολιτῶν μετιόντες, ὅπως ἀποστήησωσιν ᾿Αθη- 
ἊΝ » ͵ὔ 3 ΄ 

καὶ ἀφικομένης Αττικῆς τεβ 
ἣ Ν ΄ 7 νὰ “ ἊΝ ) 

νεως καὶ Κορινθίας πρέσβεις ἀγουσῶν, καὶ ἐς 
͵ ΄ ἘΞ 

λογοὺυς καταστάντων, ἐψηφίσαντο Κερκυραῖοι 
» , ᾿ , 53 χ κ 
Αθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ἕυγ- 

Ν , Υ κείμενα, [Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ 
’ὔ τ '΄ ΄σ 

ιοπροτερον. καὶ---ἣν γὰρ [Πειθίας ἐθελοπροξενός τε τῶν 4 
ἊΘ ΠΣ Ν “- ὃ ́ Δ « ’ 5 Ν 

ναιὼν καὶ τοὺ μου προειστήκει,---ΟοΟο΄ταγουσιν αὐτὸν 

ΤΙ. διηγγυώμενοι Ἐὰ. 
ὄντες ἐπιόντες σ΄. 5. τε] ΟΠ. 6. 

“0 {πΠ6 δπηοιηΐ οἵ εἰσῃῦ Παηάγρα 
“ς []θηΐ85.᾽ νο τηϊηθθ ο 6 [Π6 οταιϊ- 
ΠΔΤΥῪ ΤΆΠΒΟΙῚ Οἵα ΠΡΑΝΥ ΔΓΙΠΘΩ ΒΟ]ΟΙΘΙ 
ὉΠ] Οηρ' {πΠ6 ῬΘ]ΟΡΟΠ ΠΟΘΙ 8, γνΠ6η τη8 66 
ῬΓΙΒΟΠΘΓ 1η Ὀαι16, Η γοάοί. Ν]. 70, 2; 
80 {παΐ εἰσῃς παπάγοι [8] θη 8. ἃ5 ἃ τδη- 
ΒΟΙῚ [ῸΓ οι ννο ᾿πιπανθ ἀπ ἢν 
ῬΘΙΒΟΠΒ ΤηΔΡ 56θῖη ἸΠΟΙΘ]Ι0]6., Βαΐ ἴῃ 
[Π6 {{π|68 οἵ 1)ε πη βύμθηθβ {Π6 ΟΥΑΙΟΥ, 
νΡΠΘη [Π6 ΟΥΟΙΠΑΤΥ ΤΆΠΒΟΙΏ Οὗ ἃ ΠΘΔΥΥ͂ 
ΔΥΙΠΘΩ ΒΟΙΟΙΘΥ 41ἃ ποΐ Θχοθθα [ΠΓΘΘ ΟΥ 
ἤνθ τηϊηδο (Ἰ)θιποβύμῃοη. 46 ἔαϊϑα Τοραΐ. 
Ρ- 394. ΒεΙΒΚ6.}) ἃ [α]θηΐ 15 ΒΡΌΚθῃ οὗ ἃ8 
{Π6 Τϑηβοιη Οὗ ἃ ρδυ οι] 81 ᾿Π6ΙνΊ 18], 
ΔΙΠΠΟΙρ μ6 νγὰβΒ ποῖ ΨΘΙῪ ψνθ]ῃγ : 
(ὔβομιημθβ, (6 ἴαϊϑβα [μεραΐ. Ρ. 274. 
Βεἰβ]κ6.) πα δῃ πη )αββδου οἵ ῬὨΠΙρΡ 
15 5816 ἴοὸ ᾶνθ Ὀθθὴ συϑηβοιηθα [ῸΓ ΠῸ 
1658 [Π8ῃ ὨΪΠ6 ἰα]οπίβ. (ριβῦ. ῬΏΠΙΡΡΙ 
ἀριια Π)οηποβίῃ. Ρ. 159. βθῖβκθ.) νο 
Ὠππαγθα ἀπα ἤέγ, {Π6η, οἵ {π6 τἱομθϑὺ 
τηθ6ῃ ἴῃ (Ὀτοντγα, {Πδΐ 15 [0 5ᾶγν, οἵ ΒΟΠη8 
οὗ [{Π6 τ]ομοθβδῦ τηϑγοπαηΐβ ἴῃ ἃτδθοθ, 
(οοτηραγα Ϊ. 25. 4. 55. 1.) Τρ τν6}] ρᾶῪ 
ἃ ΓΆΠΒΟΠῚ Οὗ Βοτηθννῃαΐ;, αῦονθ [Ὦγθο ἰα- 
Ἰοηΐβ θᾶ ἢ, δνθὴ ὕΠποὰρ ἃ ΡοοΥ Ρε]ο- 
ῬΟΠΠΘβΙΔη ἤθανΥ - Τα ΒΟ] ΠἸΘΓ, νἹΓ ΠΟ 
ΟΥΠΘΙ ῬΤΟΡΟΙΥ {πᾶ ἃ 5Π14}} ροτίϊοη οἵ 
Ἰαπα, τηϊρηΐ Ὀ6 ΘΟΙΠΤΠΟΠΪΥ ΓΔΩΒΟΙηΘΕ [ῸΓ 
ὕννο τη. ὅθε ΒόἊκῃ, δα β παῖι5Π8]- 
ὑπηρ' ἀθν ΑΥΠΘΠου, νο]. 1. Ρ. 78. (᾿πρΊΙ5ἢ 
“ΤΥ ΔηΒ] ΓΟ, Ρ. 98.) ἴο Ποῖ 1 διὴ ἰη- 
αἀοθίθα [ῸΓ πὸ ἀῦονθ αποίαιοη 8. {του 
[16 ΟΥ̓αΐοΥΒ. 

2. κερκυραίοις κόρινθον Ποιη. Μ. ν. βούλομαι. 

το. ἦν] οπι. ". 
4. μετι- 

πυθίας ἃ).ο. 

- 8. ξύμμαχοι κατὰ τὰ ξυγκείμενα.} Γαΐ 
18, {Πα ὙπΠ6 σοπίγδοι!ηρ ραγῖ]65. 5Ποι] 
ΟἾΪΥ αἰοἴοπα θαοῖ Οὐ ΠΟΥ 5. ΓΘΥΓΓΟΥΥ ἴῃ 
Οα86. οἵ ᾿ηνδβῖοη, θαΐ 5Ποι]α ποῦ ἢ6 
Ῥοιιπα ἴο ἀββϑὶβϑύ δῇ οἴου 1π ΔηΥ οἤξδη- 
ΒΙν 6 ΟΡΘγαΠΟη8. (ΠΊρΆΓΘ Ϊ. 44, 1. 

το. καὶ---Ἦν γὰρ Πειθίας---ὑπάγουσιν 
αὐτόν.] ΟὈἴηραγθ [ῸὉΥ ἃ 51Π||8 οοη- 
βίσποοη, Ἠδρφτγοαοί. 1. 8, 2. ὥστε δὲ 
ταῦτα νομίζων" ἢν γάρ οἱ τῶν αἰχμοφόρων 
Γύγης ὁ Δασκύλου ἀρεσκόμενος μάλιστα" 
τούτῳ τῷ Τύγῃ καὶ τὰ σπουδαιέστερα τῶν 
πρηγμάτων ὑπερετίθετο ὁ Κανδαύλης. 

ἐθελοπρόξενος τῶν ᾿Αθηναίων] Ἔθε- 
λοπρόξενος Θδΐ, 4111 58 Βροπίθ Δ] [θυ τι5 
ὉΓΡ15. Ἰορσαΐοβ ΠΟΒΡΙΠ0 Θχοὶρις, αι την 8 
ποπάπιη ἃὉ 111 πτ}}6 ἀρ Ϊ[τι5 5᾽Ὁ ΠΟΒΡΘΒ, 
ΤΠ] ΤΉ] Πτι8 1 ζαθτι]α5. ΡῈ ]1 6 το] έτη 
810, ΠΟΒΡΙΓΠῚπτὴ οὐτὴ 1110 σοπ δοίη 6886. 
ὐτη νϑῖὸ {π8 ΠΟΒΡΙΠΙ ἀνάγραπτον, 14 
δδί, ῬΆΒΠΟΟ ΠΟΙ]η6. ΡΓΘΒουΙρύπιη θϑί ἴῃ 
Οἰντα 15. 4100, ὕπιπὰ ἀθιηττη ἢ πρόξενος. 
Κυην. (ποίθα οπ. Ρο]αχ, 111]. 6ο.) 
ΒΌΘΚΗ οα {Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ΒΈΠΡΡΟΒΘ5. {Παΐ 
[Πη6 πρόξενος ννὰ8 Δρροϊηίοα ὈΥῪ ΙΒ ον 
ΘΟΙΠΙΤΥ ἴο ἸΟΟΙς Δἰογ {πΠ6 ᾿πίογοβδίβ οἵ 
ΔΏΥ ῬΑΥ ΓΙ ΟΙ]ΆΤ ΓΟΥΟΙσῚ. ΠδΙΊΟΗ ; ἃπα {Παᾶΐ 
ἴπ6 ἐθελοπρόξενος ἴοοκ {πΠ6 σΠᾶτρθ τπρΡῸΠ 
ὨΪΠΊΒ6]Ε Ποῖ ΔΠΥ 50 ΟΠΟ]4] ἃρ- 
Ῥοϊπύπηθηΐ. ΤΠ πρόξενοι, ΡΓΟΡΘΙΥ 50 
ΟΆ]16, ὑνοΥΘ ΤΆΤ ; τποϑῦ οὗ πο8ϑ6 ΠηῸ 
Ῥθαν 1Π6 {16 ΟἸΓΠΘΙ ἴῃ ἈΠοϊθηΐ ὙΥΙΓΘΓΒ 
ΟΥ ἴῃ ᾿ΠΒΟΤΙΡΌΟΠΒ. Ὀοὶηρ ἴῃ ἴαοί ἐθελο- 
πρόξενοι. ὅδε Βόοκἢ, (ὐγριβ [Πβου]ρ- 
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Φι ΄ »ἤ » , Ψ “ 

οὗτοι οἱ ἀνδρες ἐς δίκην, λέγοντες ᾿Αθηναίοις τὴν Κέρκυραν 
“" ε Ναὶ Ἂν ΄ “ 

5 καταδουλοῦν. ὁ δὲ ἀποφυγὼν ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλου- 
᾿, Ψ, ΕΥ ’΄ ͵7ὕ ΄ “-“ 

σιωτατοὺυς πΤεντε ἄνδρας, φασκων τέμνειν χαρᾶακὰας ἐκ Του Τε 

Ἂς ΄ - 

Διὸς [τοῦ] τεμένους καὶ τοῦ ᾿Αλκίνου" ζημία δὲ καθ᾽ ἑκάστην 
᾽ὔ » 72 ’ 5 ᾿ Ἃ 3, ΄“ ἐν Ν Ἀ 

ὅ χχάρακα ἐπέκειτο στατὴρ. ὀφλοντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰϑ 

4. τοῦ τεμένους Α(ΟΙΕΕΙΚΟΤΙΝ.ΟΡΟΝ. α.6.ἢρ.ἢ. Ῥορρο. Ηδδοῖκ. ψυϊρο, Βεκκ. 
(06]}. διὸς τεμένους. 
δὲ καὶ αὐτῶν Κι. 

θη. νΟ]. 1. Ῥ. 721. 732- 1 πᾶνα 8616 
ἴῃ ἃ [ΟΓΙΊΘΥ ποΐρθ, 1]. 20, 1. {πα΄ [Π6 
ΡΓΟχθηαΒ αἰβομασρθα Π18 οἴἶοθ ρυτα- 
ταϊδοτι8]γ. ΤῊΪΒ 15 ΘΟ ΠΟΓΑΠΥ {Π116, 85 [ᾺΓ 
5 ΤΟΡΆΤΑΒ ΔΠΥ ΤΘΡΊΛΥ ΒΆΙΆΤΥ ; ΔΙ ΓΠΟῸΡῊ 
6 τϑοϑὶνθα πᾶν ΠΟΠΟῸΓΒ ἅπΠα ῥυ]ν]- 
Ἰεραθ ἔγοιη {Ππ86 βίαϊθ. ὑγῇοβθ ῬΓΌΧΘΗΙΙΒ 
ἢ6 ννᾶβ, 5100 ἢ [ῸΥ ᾿πβίδποθ 5 {ῃ6 τιρηΐ 
οἵ ΠοΙάϊησ Ἰαπα ἴῃ {ΠΕ6ῚΓ σοππίτγ. Βαϊ 
ΟΠ6 ΤΘΙΉΔΙΚΑ]6 (ΟΤΟΥΤ ΘΔ Π ̓ΠΒΟΤΊ ΡΓΙΟΠ, 
(ΒδΕΚΗ, νοὶ]. 11. Ρ. τ. [π8ς. 1840.) οοη- 
ἰαὶπ5 ἃ ἀοία]θα δοοοιιηΐ οἵ απ 5. ρυτ- 
ΟΠαβθά ὈΥ {Π6 βίαίθ [Ὁ {Π6 τιδ6 οἵ {πὸ 
νΔΥΊΟῦ5. ῬΓΌΧΘΗΙ ΠΟ ἴῃ αἸδγοπΐ σοπη- 
{τ|65 ἴοοῖκς σμαγρο οὗ [πΠ6 ᾿ἰπίογεβίβ οὗ 
Οὐτουτθθδη οἰδΖθηβΒ. Βαΐ {Π686 ἰαπαβ 
66 ποῦ ρταηίρα ἴο {Ππ6πὶ ἃ8 ΡΙΌΡΕΓΥΙΥ : 
[δ ν ψγο 8 ΟἸΪΥ ἴο πᾶν {πὸ πϑδιυΐτπος οἵ 
{Π6ῃὴ 50 Ἰοῃσ, 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, ἃ8 ὕπϑὺ 5ποι]α 
ΒΟΙα {Π5ὶ} οἰ 68. 

4. φάσκων τέμνειν χάρακας] ῬΤΟΌΔΟΙΥ 
ν]η6 519 ΚΒ, του νυ Ὦ]Ο ἢ {Π|6 νΊΠ68 ὑγῈΓ8 
ὑγαϊηθα. 'ΤΠοπιαβ Μαριβίευ ἴῃ χάραξ, 
Ὁ. ΟΙ1. ἡ χάραξ ἐπὶ ἀμπέλου---ὁ χάραξ 
ἐπὶ στρατοπέδου. ὅ'66. 4180 ΡΟ]]αχ, 1. 
ὁ. τό2. ῬὨγυπΙοΠα5, Ρ. ὅτ. Ποθεοκ, ΤῸ 
πη ἀογβίαπμα {Π6 ἀσοοιιηΐ 1ῃ {Π|6 ἴοχΐ, νγ8 
τηθιβύ ΒΌΡΡΟΞβθ {Πδΐ [Π6 Ἰπα]νττι8}5 νυν ΠΟ Τὴ 
Ῥοι Πϊα8. ργοβθοιίθα νοσῦθ {Π6 ἰθπαηΐβ οὗ 
{6 Βαογϑα στοιηᾷ ἔγομι νυ ὨΙΟἢ {Π6 5010 Κ85 
γγΈΓΘ οἱ, Δ η ῬΟΒΒΙΡΙΥ Πα ᾿ππουτθα 
16 ῬοΟΒβθβϑβίοῃ οἵ 1Ὁ ἔγΌτη [ΠΘῚΓ Δ ΠΟΘϑίουα, 
80 {παὖ {πΠ6ν τοραγαθα 10 [τότ Ἰοηρ' τ1ι86 
8ἃ5. ΤΠ6ΙΓ ΟΥ̓ ΡΙΌΡΟΓΥ, {π|8δ ἃ8 1Π68 
ἘἈοπιδῃ ΔΥΙβίοογαου ὑπουρηΐ {ΠΘΠΊΒΟΙν 68 
ἀρρτονθα νῃΘη Δ Δρτδγδη Ἰανν οΔ]]6α 
ὌΡΟΠ {Π6πὰ ἴο τϑϑῖρη ἴΠ6 ΡοΟββθββϑίοῃ οἵ 
1Π6 παίϊοηαὶ Ἰαηε8. νυν Ὠ]ο ἢ τον Παὰ [ῸΓ 
80 ΤΠΔΠΥ͂ σ,ΘΠΘΓΑΙΟΠΒ ΔρΡΡΓΟΡτΙαίθ ἴο 
{ΠΘΠβοῖνοβ που Δην ἰανν αι] 6186. 
ΑΒ. Βογθαϊίασν ἰθηαηΐβ οἵ {π6 βαογοᾶ 
στουπα, (Π6 (γον γα. ΠΟὈΪ68 Πδΐ 
ῬΓΟΡΆΌΙΥ ὈδΘη ἰνναγβ ἴῃ (Π6 Παθὶΐ οἵ 

καὶ ἀλκίνου 1,.0.". 5. ὀφειλόντων Α.Β.Ε ΕΝ Ὦ. 

{τϑαϊηρ᾽ 1Ὁ 45. ΓΠΕῚΓ ΟΥ ; 50 {παῤ ψΨΏΘη 
Βα άθη]ν οματρθά ὙΠ 5δουθσα ἴῃ 
ΔΡυιβίηρ' {ΠῚ Τρ 8. 85 ὑβηδηΐβ Ὀγῃ οαπί- 
προ ἀονη {Π6 ἔτθεβ τυ] οἢ ΒεΙοπροα 
ποῦ ἴο {Π6πὶ θπΐ ἴο {πΠ6 ρο΄, [Π6 ΟΥΠΘΓ 
οἵ [Π6 Ἰαηά, ἴπϑγ, {6 {ῃ6 Βοπηδη πο- 
ὈΗΙγ, μΔα πο Ἰ6ρᾺ] ἀθίθηςθ ἴο τηᾶῖθ, 
ὉΠ σου] ΟΠ]Ὺ πιδϊηΐαὶη {Π6}} ΘΠοΓΌΔ ἢ- 
τηθηΐβ ὈΥ νΊΟ]ΘηςΘ. 

5. στατήρ] ῬΤΟΌΔΡΙΥ {Π6 5ΠΠ ΝΟΥ βίδίου, 
ΟΥ̓ΓΘΓΔα τ ἢ πη ; ἀπα ποῖ {Π6 σΟ] βἰδίου, 
ὙΒΙΟΗ. τνὰβ. 6118] [0 ὑνγθηΐν αἀγδοπηξο. 
ϑεθ. ΒΌΘΚΗ. ϑέδαιβ παιιβῃα]}. ἄθν ΑἴΠθη. 
1. Ρ. τό. 22. (πρὶ. ΤΥΔΠΒ]. ᾿. 24. 53.) 
πα {Π6 Δα ΠΟΥΒ {Ποτα αποίθα. 80. ἴῃ 
Χοπορμοὴ, Ηβ]]θηϊοβ, ΚΝ. 5, 22. {π6 
ΒΙΠν ΘΙ βία ἀρ ρθαιβ ἴο Ὀ6 τηθδηΐ, γῇ θη 
[Π6 ΨΥ ΙΘΓ 15 Βρθακίηρ' οἵ [Π6 ἤπθ ἰπη- 
Ροβοᾶ Ὀν {π6 [μΔοθαϑουποπίδηβ τΡΟῚ 
ἴΠο868 οἵἁἉ {ΠοῚΓ 811168 σγηο αἸ4 ποῖ Ἰοΐη ἴπ 
8 ἢ Θχρϑαϊμοη ; ΠΟΥ ΚῈΓΘ ἴο Ρᾶγ ἃ 8[α- 
ἴεγ ἃ (ἂν ῸΥ ΘΥΕΡΥ τηᾶῃ 8Ποσΐ οἵ {Π6]Γ 
ῬΓΌΡΘΙ σΟΠΠΠηρθηΐ. 

ὀφλόντων δὲ αὐτῶν) ““Βεῖπρ βθη- 
“ Το Πορα ἴο ΡΥ ἴΠ8 πο." ΤΠ σταπι- 
ΤΩ ΪΔ 5 (ἸΒΕ Πρ ]5}} Ὀδίνγθθη ὄφλειν ἀπ 
ὀφείλειν, ὄφλημα ἀπᾶ ὀφείλημα, ὄφλειν 
απα ὄφλημα το]αϊϊηρ ἰο [Πη6 ἀδιηδηαᾶβ οὗ 
͵αβοθ Ὅροι ἃ τπδῃ, νν 116 ὀφείλειν ἀπ 
ὀφείλημα 5:5) ν “10 Οὐ 8 ΤΠ ΟΠΘΥ,᾽ ἀπά 
“αὶ δῦ, τὴ ἴΠ6. ΓΙ ΠΑΓΥ βθη86 οἵ {Π6 
ἴθγπη8. ὅδε ΡὨγΥΠΙΟἤΠι5, Ρ. 4023. ΤΠ ΟΠ... 
Μαρίβῦ. Ρ. 666. Ἐ]ΤΉΒ]οΥ ἀπὰ ΒΈΚΚΟΥ 
τα ὀφλεῖν (Ε]τη8]. Ἐλασρ. Ηργδο]ά. 
οὔρ. Βοκκ. ΤῊ πον. ργθίασθ ἴο 5. ΊΆ]16 
6611.) τηδιηϊαϊπὶπρ' ἰπαΐ {Π16 τννοσγα 15 πϑοα 
ἴῃ [16 δουὶβύ οπἱν, ἀπ ποῦ ἴῃ {Π6 ῥὑτοὸ- 
βΒοηῦ. Ῥμοίϊιβ, οὐ {π6 οἴμοῦ Παπῆ, 
νΥϊΐο5. ὄφλειν, ἀπ βᾶγ8 {παΐὶ [6 ἢγβί 
ΒΥ114 0165 οἵ {018 ἀπ αὶ οὔμθῦ 8.0 νΟΓ 8 
ΔΙῸ τηδηκοα Ὀν Αἰς τυ ϊδουβ ἢ (6 
αοαΐο δοοθηΐ, Ηδθ αἶβὸ υυιῖθβ ὄφλουσι, 
ἃ8. 1 {Π6γ6 νοῦ ἃ ῥγθβοηΐ ἴθη86 ἴ0 ἴΠ6 



ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 11]. 71. 
ΟΟΝΟΥΝΑ. Α. 6. 427. ΟἸνΡ. 88. 9. 

. ἊΣ "6 “ - “-“ - " 

ἱερα ἱκετῶν καθεζομένων διὰ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅπως ταξά- 

442 

Ὁ ΜΝ πὸ τῷ νὸ ήσασθ ἱ δ᾽ ἐπειδὴ τῷ ᾿ Ὁ νόμῳ χρήσασθαι. οἱ δ᾽ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ 
» “ Ἂν “ ’ Ν ΄σ 

ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ἕως ἔτι βουλῆς 
᾿ ἡ Νν “ἂχ χ δ 

5 ἐστὶ, μέλλειν τὸ πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς ᾿Αθηναίοις 
΄ ἯΝ » Χ , ἢ). ΄ 

φίλους τε καὶ ἐχθροὺς νομίζειν, ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες 
» Ἷ » ͵ » Ἁ “" ΄ 

ἐγχειρίδια, ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελθόντες, τόν τε 
,ὔ ͵ “΄“ ΄ ΄ 

Πειθίαν κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν 
» ««--" ε ,ὔ “ » ͵΄ “- , 

ἐς ἑξήκοντα. οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ Πειθίᾳ 8 
4κν ἢ 5 Χ 3 Ν 7 , ΕΣ -- 

ιοολίγοι ἐς τὴν Αττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν. 
, ἯΝ ω ’ὔ 

1 ΧΧ]Ὶ. δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες ἹΚερκυραίους 
5 Ψ κ᾿ Ν ΄ὕ " ἔν ἦς 3. ᾽Ἃ - 

εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν 
« » [φ Ἂν , 

ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων, τὸ τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ᾽ 
ε ΧΎΤΕ ἊΨ ὧν ὃ. Χ ᾿ ΄ὕ ΄ ΠΤ γα ε ν ᾿ 

μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. ὡς δὲ: - 
3 ἌΓ ΄“ » ’ Ἁ ͵ὔ »" Ἂ 

τ5 εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. πέμπουσι δὲεϑ 

Ι. διὰ πλῆθος ΑΙΒΟΒΕΟΗΚΟΙΩΝΟ.Ρ ΟΟΥ͂ς ἃ... 6.1. 

(0611. ΒΕΚΚ. ορίουὶ διὰ τὸ πλῆθος. 
8. καὶ τοὺς ἄλλους Κι. 
α.α.1. 14. ὡς εἶδον 6. 

ννογῆ. 1 Πᾶν ἐπογοίογο ποί Ὁποιυρσῃῦ τ{ 
ψοσίἢ ΡῈ το δαορί Ε]ΤηΒ] 6 ν᾽ 8. αἰΐογα- 
[Ἰ0Π. 

1. ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν] Ῥεη- 
ΒΙΟΠ1Όθ65, μος εβΐ, τεταγμέναις ταῖς κατα- 
βολαῖς, Βιαξοιιβ τη (τη πηθηΐδτγ. Ρ. 630. 
ΠῚ ΤΠ αογ ἀἸἀθπὶ βαάθιη ΓΑΙΙΟΠΘ μος 
γεγθο ὉΠ οβίθπαιϊ {Π1. ΡΟ, 2. οἷς ἀγύριον 
Λέσβιοι ταξάμενοι τοῦ κλήρου ἑκάστου 
τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο μνᾶς φέρειν. διὲς 1. 90. 
3. οι ἱ πλείους αὐτῶν χρήματα ἐτάξαντο ἁ ἀντὶ 

τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα, φέρειν. 
ΤΡια. ᾿ΔρΡ. ΙΟΙ, 4. χρήματά τε ὅσα ἔδει 
ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι, καὶ τὸ λοιπὸν 
φέρειν. Ἐὰ ΟΔΡ. 117, 4. καὶ χρήματα τὰ 
ἀναλωθέντα κατὰ χρόνους ταξάμενοι ἀπο- 
δοῦναι. Ρο]Πχ, 1. τύρ. χρήματα ταξά- 
μενοι. ὮΚΕΕ. 

38. τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο] ““ΤΠ6 
“ς ΒΟΥ οὐἩ {π6 Ιὰνν 5πτ: {Πποπη ουΐ 
“Κ ἔγοτη 411 Πορβ οἵ βανίηρ' {Πϑιηβ εν 68, 
“ ὀχοθρί ὈΥ͂ ΠΊΘαβΊΓο8. Οἵ νἹο]θποα. 
Οομηραγα Ηογοαοί. 1. 231,3. τῇ ὥρῃ ἐκ- 
κληϊόμενοι, ἀπ ἰΙβοογαΐθβ, ΑτοῃΙ δ πη. 

9. ἐς] ὡς ἴ,. οπι. Καὶ. 
15- δὲ] οτη. 6. 

Ηδδοὶς. Ῥορρο. 
5. ἀθηναίους (Ὁ. τῆς] τε ἢ. οτη. δ: 
13. οὐδετέρους οἱ] εἰ δ. 

Ρ. 131. ἂν πανταχόθεν ἐξειργώμεθα. 
12. εἶπον] ᾿ΙἾ8 ᾿νογὰ τησϑί θ6 τὸ- 

ΡῬθαΐθα ἀραὶη Ὀοίοτθ δέχεσθαι, θὰ ἴῃ ἃ 
τπογδ ἐθο Βπἰοα] Β6η86 ; Ποῦ ΒΠΗΡΙΥ “πον 
τ ΠΥ ἢ τος θα “ [ΠδΥ τηονϑᾶ,᾽ ΟΥ “ ρτο- 
(Ὦ ΒΝ Οὐοτηρατῖ {Π. .,24,1. ἢν. δέ τις 
εἴπη ἢ ἐπιψηφίσῃ κινεῖν τὰ χρήματα. 
ΓΠ 6 σϑοθιν!ηρ᾽ ΟΠ]Υ ἃ 51η916 5810 οὗ νγᾶγ 
Ῥο]οηρΊπρ᾽ ἴο ἃ ἔογθῖρ ΡΟ ΘῚ, ἃπΠα σοη- 
ΒΘ ]ηρ ἴΠ6 ΔΙΓΙΝΩΙ οἵ ΔὴΥ ρ,θαίου 
ΠΠΠΊΠΕΙ ἃ85 ΔΠ δοῖ οἵ ΠοϑίΠν, τνὰβ ἃ 
ΡΓΘοδαίοη δαορίθα Ὀγ βίαϊθβ ννῃο ν]ϑῃθα 
ἴο Καδρ αἱοοῖῦ ἔγοπι {π6 αἸβραΐοθβ οἵ {Π6}Γ 
ΠΟΙΡΉΟΙΙΓΒ, ἀπ α τνῆο Κποιν {Παΐ ἀτηϊαβιὲ 
1Π6 ἸΠΒΟΙΙρΡ ] ΟΊ 8η6855 οἵ ασθοθκ ΡΟ] 108] 
ΤΩΟΓΆ] ΠΥ, {ΠΤ ΟΠ]Υ ΒΘΟΟΓΙν ἀραϊηϑύ [Π6 
ψΊΟΪΘηο6 οὗ ἃ ρονθυῖα] Πδί!οη σΟΠβιβίθα 
ἴῃ Κεθρίηρ᾽ 118. ἔΌΓο68 δ ἃ ἀἰβίαποθ ἔγο πὴ 
ΠΘΙΓ ΤΘΥΥ ΠΟΥ ΔΙΓορσθῖποσ. Ἠθποθ {ΠῸ 
οἴαιιβθ ἴῃ {ΠῸ ΔΙΙοσεα {τραΐγ σοποϊπα ρα 
ΜΙ Ῥογβία αἰοσ [Π6 νἹοΐοσιθβ οἵ (ἸπΠοη, 
[παῷ πὸ Ῥεγβίδῃ ἢθος 5ῃοι]ά πανὶρσαΐθ 
[06 Αὔροαηθ. Οὐτηραγα α]8ο 1]. 7, 2. 
ΝΣ να 



444. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΘΟΒΟΥΒΑ. Α.Ο. 497. ΟἸγταρ. 88. 3. 
Ἀν ᾿. 9 , 8. Ὁ ΄ , κ“ ΄, 

καὶ ἐς τας ᾿Αθηνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 
, ε ΄ὔ Ν Ἃ ᾽ “- 7ὔ ᾿᾿ ΄ὕ 

διδάξοντας ὡς ξυνέφερε, καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πεί- κἴ,. 
"»“" 

εν ΄ ΄ ἡ ΄ 5 

σοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μὴ τις ἐπι- 

στροφὴ γένηται. Τ,ΧΧΊΠ. ἐλθόντων δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τούς ." 
ιν , ε γ , αἰ 

πα μηνηραῖον τς ΤΕ πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, 5, “' 
" . Υ » ᾿, » , » ἈἊΜΜ 

2 ϑπτοδιοᾶ δὲ Αἴδοιο: καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. ἐν “} 
ὩΠΑ͂ πηθ 116 {ΠῸ6 ἃ ᾿- δ ᾿ Στ ᾿ Δ 

Ἀυϊδιοοταυῖοα!. ρατίν, ὃέ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πρα- 
ΘΠΟΟΙΤΑ ΡΟ ὉΥ {Π6 

ἈΓΓΙ͂ΝΔΙ ΟὗὨ ΔΙΏ θα ΒΒΔ ΟΥΒ 

Ποαλ αοοάαιμου, δι μονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ" καὶ 
ΘΟΙΩΠΊΒΠΟΘ 85 ΟΡΘἢ { ί 

, , , Χ ἊΝ « 
8 δίδει προ {μο οοιι- μαχόμενοι ἐνίκησαν. ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ 

ΤΠ0η8. ΤΠ Ορροβίίβ ᾿ ἐς ἐ ᾿ Ε » ᾿ ᾿ λ 

[ΓἈοϊοπβ οοορν ἀ- μὲΕΨ δῆμος ε᾿ ΤΡ ἀκροπολιν και τὰ μετέωρα 

ζογοηῦ ρατβ οἵ {πῸ οἷν. 

γματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακε- 

ο μ 

΄“- ᾿ “ Ν᾿ 

τῆς πόλεως καταφεύγει, καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς 
ε Χ ΦΡῸΝ ΄ὕ 5 ΡΤ Ἀν τὸν Χ 
ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον" οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν 

,ὔ - Ε ΕΣ ΄- ἃς Ν ΄, 

κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾧκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα 

“"- τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. ΤΙΧΧΠΠ. Ζῇ τὰ ἀἢ 
« 7 5 7, » » ͵ὕ ΟΝ Ὁ] Ἂν, 

ΤΟ. οοπιμιοης ἰηνο ὑστεραίᾳ. Ὠκροβολίσαντο τε ολίγα, καὶ ἐς τοὺς 
{Π6 5ανϑϑ ἴο Ἰοΐῃ {Π6π|: » Χ 

{Π6 ΔύβυοΟΥ Ὁ 108] ρασν ΑγΥρ ου 
ἢ “ ,ὕ Ἐ5 ιν » ἤ « ΄ὔ 

ΦοΠροῦ βοπλ ῬΆΓΡΑΣαΣ φαρακαλοῦντές τε, καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνού- 
ΔΌΧΙΠΑΥΙο5 ἴτοῸπ {π6 

ΓΑ 5 “ - Ἂν ’ 

ς περιέπεμπον ἀμφότεροι ἱτοὺς δούλους 

πηϑ  ]δ ηα, δ. Ὶ ᾿ ὲ ὃ 7 3 ἰ 3 ὃ λὴθ . μένοι και Τῷ μεν μῳ τῶν οἰκέτῶν Τὸ στ λῆσος 

2. διδάξαντες Ῥ. πείσοντας] οτῃ. Ρ.Θ. 8. πράττειν ἴ,.0.Ρ.ἃ.6.1. 
4. τούτους τοὺς πρέσβεις 1,.0.". 6. ὅσους] οὺὑς 1,.0. 7. τῶν κερκυραίων 
Α.Β.Β.Ε.6.Η.1..0.Ρ.ΩΟΝ.ο. Ηδδοῖς. Ῥορρο. (ἀ06]]. δ κὶκ. οθίθυϊ τῶν τε κερκυραίων. 
8. τριήρους] νηὸς 1.0... τριήρου Υ͂. 1ο. δὲ τῆς νυκτὸς Ιζ, " ΤΙ. τὰ] οἴη. ρ΄. 
12. καταφεύγει καὶ αὐτοῦ] οἵη. Καὶ. 13. ἱδρύθη Α.Β.Ὲ ΕΟ. Ἢ ΚΌΙΝΟΟΡΥ.ς.». 
Ηδδοῖ. Ρορρο. (ἀο6]]. βθκικ. εὐτὴ ΤΠοτα. Μαρ. ἱδρύσθη Ὁ. (ἃ. εὐ νυ]ρὸ ἱδρύνθη. 
ὑλαϊκὸν Θ.. 14. τὸν λιμένα πρὸς ἃ. 15. αὐτῇ ΑΙΒ.Ο ΒΕ Ἢ .Κ͵ΙῚΝ.Ο.Ρ. 
Θ.Ν.». Ηδδοῖ. Ρορρο. (ἀ0611. εὶς, σϑίθυὶ αὐτήν. τό. τε] οτι. Ο.. 
ὀλίγον Ἰ,. 17. παρακαλοῦντές τε τοὺς δούλους (.1,..0. παρακαλοῦντες τοὺς 
δούλους Ρ. 10. μὲν] οἵη. Ὁ. οἰκητῶν Δ... 

2. τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας) ““ΤἼΟΒ6 3. ἐπιστροφὴ] “8. νου βθθη15 ἴὸ 
ΚνΠο Παα (ἈΚθη τοίαρο {Πογθ. Οὐπη- β᾽σην ταῦ ἴῃ ΠΟ οΙη Ἰαπριιαρθ 18 
Ρᾶγο Δ΄. 14. 1. ταῖς δὲ λοιπαῖς ἐν τῇ γῇ ΟἈ]]Θα ἃ ““ ΓΘΔΟΙΟΙ,᾽ ΟΥ̓ ““ σοιιηΐου γονο- 
καταπεφευγυίαις ἐνέβαλλον. (ΔΌ]]οΣ ονν- “Ἰαϊοη." [Ὁ ἀρρθαγβ ἴο 6 Ὀοιτοινοα 
ΟΥΘΓ ΒΡΡΟΒΟΒ ὑΠαῦ 10 15. ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ 60η- ἔτοτὴ [Π6 86η88 ἴῇ ΨΨΏ]ΟΝ 10 15 τιϑϑα ἴῃ 
ἀθηβθα Θχργθββίοη [ῸΓ τοὺς ἐκεῖ, ἐκεῖσε τη ]]ΠἸταγν ΔΠαΪγΒ, νυ Πθγ ᾿δ 15. ἀρρ] θα τὸ 
καταπεφευγότας, ᾿ἴϊ6 τὸ ἐξ ᾿πιδαύρου ἃ ἈΥΤΥ 56 η}]ν νυ θο]ηρ τοιηῇ, ἀπ 
τεῖχος ἐκλιπεῖν, Δ΄. 80, 3. ἡ ναυμαχία ἐτε- τηονίηρ ἴῃ ἃ ΟἸἤδγθπς αἰγθοῦοη. ἔῸ Πα 
λεύτα ἐς νύκτα, 1. 51, 3. ΔΠ4 1Π]. τού, 1. {Πᾶΐ ἴῃ νν]οἢν ᾿ξ Πα Ἰγθθη ἡπονὶηρ θ6- 
τοὺς ἐν ἴολπαις ᾿Αμπρακιώτας ἥκοντας. ἴογβ. Οὐιηρα 1] 00, 5. 91, 1. 
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παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπί- 

ΤΧΧΊΙΨΝ. διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη 
5 Κ 

κουροι ΟΚΤακΚΟσίιοι. 

5 , Ν “- ε “- , 

Αὐ' Ἰϑπρίῃ ὑπ οομη- αὖθις γίγνεται, και νίκα ο δῆμος χώριὼν 7ῈΕ 
ΤΏΟΠΒ βὩΪη ᾧ ΘΟΙΡΙδΐΟ 

ν]Ἱοίουυ. 
» 7. ΄ 7 “ ΄- 

ἰσχυὶ καὶ πλήθει προέχων αἴ τε γυναῖκες 
΄' ΄“- ΄ 2 ἮΝ ΄-“ ΕἸ ΄σ 

δ αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 
“ 4 Ἄ, δὰ ΄ « ΄ ἊΝ θό β Ξ 

τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. γενο- 32 
,7΄ Ν ον Ψν Ν ΄ » ΄ ΄ - » , 

μένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι 
κ ᾽ ΓΟ “ - α.,υγυ-" 7 5 Χ κ 

μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε Ψεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 
“ ὃ θ ΄ » “-“ Ν δ Χ » ΄ .Χ “ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς 
» ΄“ Ων Ἂ Ἃ “ Χ ΟΥ̓ τ ἢ 7 Ε 

το ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ἢ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε. 
» ΄, 2 » ἕ Ὁ “ Ν ΄ Ν » 7. 

οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας ὠστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων 
΄ Ν « ἤ » ,, ΄“ - ᾽ 

κατεκαύθη καὶ ἢ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ 
ΕΣ - Ἁ “ Ν ᾽ ,ὔ » » ΄ ἣν - Ν 

ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπιῴορος ἐς αὐτήν. καὶ οἱ μὲν 3 
΄ὕ ΄ , « . ᾿, « ’ Ἀὺ 

παυσάμενοι τῆς μαχὴς ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα 
2 ΄σ 5 Ὁ ς ΄, -“ - ΄ 

τιδεὲν φυλακῇ ἦσαν" καὶ ἡ Κορινθία ναῦς. τοῦ δήμου κεκρατη- 
΄ « ΄ Ν “ 5» ΄ « 

κότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν 

ΤΧΧν. τῇ δ᾽ ἐπιγιγνο- ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. 

2. διαλειπούσης Ὁ. αὖθις μάχη 6. 
4. ἰσχὺν ἀ.1. 5. ξυνελάβοντο ο. ἡ. τῆς] οἵη. Ὁ. 
11. οἰκίας Θ. ὥστε οτη. (. 13. ἐγένετο ἴ,.4. 
14. ἡσυχάσοντες ο. τύ. λαθόντες ἐς τὴν ἤπειρον (. 

8. ἐγίγνετο Ὁ. χωρίων δὲ (΄. 
9. διέφθειρεν Κὶ. 

ἐς] ἐπ’ α.1.1,.0.Ρ}.6. 

7. δείλην ὀψίαν] ““'ΤἼδ Ἰαΐα Δἰθυ ΠΟΟΙ,, 
“ ἈΡΡΙΟΔΟΠΙηρ ἰονναγβ Θν θη," 8 
δείλη πρωΐα 15 ““[Π6 ΘΙ δἰζθγποοη 

᾿ Κρ η [Π6. 81Π ἢδᾶ8 Ἰιι86 ρΡαββθα [Π8 
“ς χῃρ] ἸΔη.᾽ δείελος ἃπα δείλη 5] ΠΥ 
[Π6 βι1Πη᾽8 Πραῦ δοοογάϊηρ (ο Βυίτπδηη, 
γγὴ0 οΟμπθοίβ ὑπο Ὀοΐῃ ψ ἢ εἵλη. 
566. Βυϊηα πη 5 Γι χ!]ορτιβ, ἰη δείλη ἀπα 
δείελος, ρατί [Π. Ρ. 182 οἵ 5666. 

1Ο. τὰς ξυνοικίας) Δ ϑοῃ]Π65. ἀραϊηβί 
ΤΙ το 5, ρᾶρ. 1537. Ἀθῖβκθ. ὅπου μὲν 
γὰρ πολλοὶ μισθωσάμενοι μίαν οἴκησιν 
διελόμενοι ἔχουσι, συνοικίαν καλοῦμεν" 
ὅπου δ᾽ εἷς ἐνοικεῖ, οἰκίαν. Τὰς οἰκίας 
{Ππογθίογο σγο]αΐθβ (0 {Πη6 ποιιβθβ οἵ Π6 
ΤΊΟἢ, πα τὰς ξυνοικίας ἴο 1Ππ086 οἵ [Π6 
ῬΟΟΙΘΓ ΟἸΠΙΖΘη5, γνΠθγο αἸΒ γθαΐ ραγίβ οὗ 

{Π6 ῬαΠ]ΠΔΙΠρ' γγοτα οσσιρὶ θα Ὀγ αἸβδγοπὶ 
[ΔγΏ1]165; ἀηα ποποθ Του 1465 δας, 
φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, 
{Πα 15. ΠοΙ ΠΟΙ {ΠΟΙ οὐ οἰκίαι, ΠΟΙ {Π6 
ξυνοικίαι οἵ {Π6Ὶ} ΡΟΟΙΘΙ ΠΟΙΡΉΒΟΙΓΒ. 
“6 νογβ οἰκείας. ἀπ] ἀλλοτρίας Ῥορρο 
ΒΘΘΙΏΒ ΤΡ ΉΓν [0 ΘΟΠΒΙΙΘΙ ἃ5. σϑηϊν8 
ΟΆ568, ““ΒΡΑΤΊΩρΡ ΠΘΙΓΠΘΙ ΔῺΥ Ποιῖιβε οἵ 
“Κ [Π6ΙΓ ΟΥ̓, ΟΥ᾽ ΟὗὨ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 6]86.,᾽ 868 
ῬγΟΙΕρΡΌμ,. Ϊ. Ρ. 92. 122. 

12. καὶ ἡ π.--διαφθαρῆναι] ἼΠΟΩΙ. 
Μαρῖβί. ἴπ βούλομαι. Μοχ (σά. Ατ. ργὸ 
ἐπεγένετο ΤηΔ]6 ἐγένετο. ϑαρτγα 11. 77. 5. 
πνεῦμά τε εἰ ἐπεγένετο αὐτῇ (ΠΕΠΙρ8 
φλογὶ, αὖ Ῥ6η6 ὅ3.6}0].) ἐπίφορον,--- οὐκ 

ἂν διέφυγον. Ως ἑκάτεροι 8. αἰεϊϊ, αἱ 
ΒΏ6Ρ6 ὡς ἕκαστοι. ὈΚΕΚ. 
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Οπ ἔΜι6 Τ0]]ονῖπβ ὅἀαν μένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὃ Διιτρέφους ᾿Αθη- 
ΝΙσοβέγα 8 ΔΥΓΪνΘ5 -" ἢ ἫΣ βέ Ρ Ρ ( ᾿ ε 

ὙΠ ἃ 5181} ΑἸΠοπ πὶ 

Βα. Δ αγο, 8η4 τηθαϊ- 

΄ Ἂς ’ ΄ 

ναίων στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ 

Ναυπά δώδ ὶ ἡ -Μ ΐ αἴης Βούνθοη ἱποῖνο ἐἰαύπακτου ὀωόεκα ναυσὶ καὶ εσσηνίων 
Ῥαυτθβ, 88 Οἢ {Π86 , « “ Ἐ ΄ ,ὔ Ε 

:  ὅιο πεντακοσίοις ὁπλίταις" ξύμβασίν τε ἔπρασσε, 
Ροϊηΐ οὗ γϑοβία Ὁ} 15Π1η 5’ ; : 3 κ ᾿ 

. Ν ο ΄ο 

φοποοτᾶ, ψῆο τ] ἀἰα- καὶ πείθει ὦστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα ϑ 
ἐγιβὲ οὗ {Π6 δυιβίοογα- τ τ Ξ 3 Σ Α ΕΣ 

θοαὶ φαγὶ τοιάπαιο μὲν ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρίναι, οἱ οὐκέτι 
ἐΠ6 βυβρίοϊοηβ οὗ ἴπΠ6 νυ" Χ δ᾽ ΤΝ Χ 5. ἡ ὮΣ Ν 
ἀρκτικ τι αχῦ οε. ἐμειθανν ὑτου ἄλλους οἰκειν σπονδᾶας πρὸς 

. Μ Μ Ψ' ΄ Ν ς 3 7 

το. ἀτήβιοογα ῖοα} ἰὼ ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Αθηναίους, 
ἰργοβύ 8.6 Ρβδοθᾶ ἴῃ - Υ 3 ἢ 4 ᾿ ς ᾿ Ν 

ουδιοῦγ ἵπ ἃ διὰ! ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. 
Ἰϑ πα ἴῃ ἔγοηΐ οἵ ΟοΥ- ἂς « ΝΥ ΄ ’ 7 5 Ἷ 

- καὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύ- τὸ ΟΥτἃ. 
μ « Ν “ [4 ’, “, γῶν Ἃς ᾿ 

σεσθαι: οἱ δὲ τοῦ δήμου προστάται πείθουσιν αὑτὸν πέντε 
Ἁ ΄-“ ΄σ΄ ας ΄- ͵ὔ ΄σ΄ “ - Ἷ 

μὲν ναῦς τῶν αὑτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν 
͵ “5 « » , 3 ᾽ν » Ν ΄ » 

κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες εκ 
ἴω » ΄ Ψ, ον « Ἁ ,ὔ ΟὟ 

βσφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ 
Ἂ » Χ ͵ὕ » Ἁ ΄ “ Ἄν ΄ Ν 

«τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ τ5 
Χ » , » “ , 5» Ν ἴω 

ἐς τὰς ᾿Αθήνας ἀποπεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διο- 
΄ « ΄ Ἕ Ν ΕἸ Ἂς Θ᾿ ἐχυδ οἷ 

5 σκόρων ἱερὸν. Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρε- 
΄“΄ » 3 37 ε “ Ὄ ΄- 

ὀμυθεῖτο. ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ 
΄ “ δ, δὲ 5» “-“ ε Ν ὃ ,ὔ “- ΄“- 

προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιες διανοουμένων τῇ τοῦ 
»: -“ » ΄4 4 σ“ δὲ, Μ΄ Ρὰ » “ » “ 

μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τὰ τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν 20 

1. διιτρεφοῦς ἃ. διοτρεφοῦς Θ.ἅ. διιτρεῴφευς Εἰ. διοτρεφοῦς οἰΐατη ἰηΐτα Γ΄. 
110, 2. Ὁ. εὐ 1. 129, 2. 4ἅ. Ἐπ᾿)  ]ΠΙΙ. 64. 2. οπιπα8 δαὶ διοτρέφη Παροπΐ (Α.Β.».) 
ααΐ διοτρεφὴ (1,.0.}.5.) δὰΐ διοτρεφῆν (Ε.Η.Θ.) 8. πρὸς] παρ᾽ ἃ. 1ο. ἀπο- 
πλεύσασθαι α.1. 11. δήμου] μήδου σ-. 12. αὐτοὶ] οπι. ς.ἔ. 14. ξυμπέμπειν 
510: 15. τοὺς] κατ Ο.Ρ. δὲ ἐκεῖνοι] οἴη. ἃ. τό. διοσκόρων (.0. 
ΒεΚΚ. ἴῃ ο. 1822. διοσκουρίων 1. Α.Β.Ε.ΕΆα. εὖ νυϊρο διοσκούρων. Οὐοηΐ. [ ο- 
Ὀθοκ. δα Ῥῃσυπίοἢ. Ρ. 235- 1η. δὲ] τε ΕΗ. 20. μὴ] οἵη. δ. 

τύ. τῶν Διοσκόρων] ΒΕΙΚΚΟΙ Π88 ΤἹΡΉΠΥ 
δαορίοα {Π18 τϑδαϊηρ ἔτοπὶ ὑννὸο ΜΕΒ., 
Ῥαΐ 1{ ποῖ ἃ βίηρ]θ ομθ μα σγοϑίαϊπθα ἴΐ, 
6 ψου]ᾶ παν θθθῃ βαια}]}ν πι86 164 1Π 
γοβίουϊηρ ἴῦ ; [ῸὉΓ ῬΉγΥ πΙοΠι5. ποῦ ΟἾΪΥ 
ΤΠ ΠΟ Π5 ἴδ ἂἃ5 ἴΠ6 σοτγγθοῦ ἴουπῃ, Ὀαΐ 
448, γελάσεις οὖν τοὺς σὺν τῷ ὕ λέ- 
γοντας. Ῥ. 235. Ιμοῦ6οκ. Οὐοτηραγο {Π6 
ῬΪασθ ἴῃ Αἴμθηβ οδ]]θὰ Λεωκόριον, ποΐ 
Λεωκούριον. ἴῃ {Π18 ἃ5. ἴῃ ΤὩΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΥ 
Ἰηβίαπμοθβ [Π6 οχιβϑίην Μϑ5,. οἵ ΤΠπου- 

ἀἸ465 πανθ [Ο]οννθα {Π6 οὐ πορτυάρῃν οὗ 
{Π6]Γ οὐ ἄρθ, ΊΠοιυΐ αὐἰοτηρίϊηρ ἴο 
Ῥγθβοῦνο {π6 Αἰς [ΟΥπὴ8. οὗ 1Π6 ἂρϑ οὗ 
'Γμον ἀ1468. 

10. τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ] “ ΕΤΟΙῚ 
““ {Π6]γ πηϊδίγαδῃ ἴῃ ποῖ βαΠ]ηρ ΜΈ 
“(61 ;᾿ {Π6 ροηϊθνα οαβ6 δχρ]αὶπηὶηρ' 
[Π6 τηραηϊηρ οὗ τῇ ἀπιστίᾳ, ἃ8 ἴῃ [Π6 
γΡΟΓ 8 ἰγοδαν ποίϊοθα, 11. 40, 6. ἡ ἀπο- 
ρία τοῦ μὴ ἡσυχάζειν. ὅ66 1π6 ποΐθ οῃ 
τῃδ΄ ραββᾶρϑ. 
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Μ' Ν » “ Ν - » ,ὔ ᾽ Χ ΄ ἐλαβε, καὶ αὐτῶν τινας οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος 
Υ' ΄ὔ Ε ε “ « 7 ἘΝ ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. ὁρῶντες δ᾽ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα 

»» » ἌΧΕ - πος Ν ΄ ᾽ » Ἂς καθίζουσιν ἐς τὸ Ηραῖον ἱκέται, καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους 
, « Ἁ “ 7 ,,): 

τετρακοσίων. ὃ δὲ δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί8 
» Χ , Ν , » Χ Ν ὦ 6 7 51ε αὐτοὺς πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ ἭἩραίου 

΄- Ἀ ’ ΄σ » ΄σ 

νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 
χ' “ ᾿ ΄ 5 ,ὔ ΕΣ ’ ὃ ΠΧΧΥῚ. Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης, τετάρτῃ ἢ 

Υ͂ «ες ’ Ἀ Ν, ΄“ » ΄ “ μὴ ΄ 

πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομι- 
Ν « » “ 7 ὁ ΄- 

Βμοτεν αἰπορινατάς, εις δὴν, αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες 
Ῥϑορομηθϑίδη ἢρεῖ, Χ Ἂ» » “ ΟῚ 7 ΄“ ΄ 5 

μετὰ τὸν ἐκ τῆς ᾿Ιωνίας πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι ΤΟ ππάον ΑἸοΙάδ5, ΔυΓν 65 
Ρῳ ᾿ Α' ᾿ 

δ ουκατος παραγίγνονται τρεῖς καὶ πεντήκοντα" ἦρχε δε 
» ΄“ ᾽ Ὰ ἥ σ Ν ΄ Ας ΄ » ΄“ 

αὐτῶν Αλκίδας ὅσπερ καὶ πρότερον, καὶ Βρασίδας αὐτῷ 
« ΄’΄ ν ΄σ 

ξύμβουλος ἐπέπλει. ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς 2 
ΕΣ ω ΄“ ,, « Ἂ 

ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ. ΤΙΧΧΥΤΙ. οἱ δὲ ὦ 
΄σ ’ὔ Ν γι ΄ “ 5» ΄σ 

15 {ηπ06 Αἰ ΟΠ πᾶ πολλῷ θορύβῳ, και πεφοβημένοι Τὰ Τ ἐν ΤῊ 

ΟὈΓΟΣΤΘΡΔΠ5 581] οἂΐξ ἐο 7 τῷ Ν 5 7 ΄ὔ ΄ 

πολει και τον ἐπίπλουν, παρεσκευαζοντό ΤΕ 
Πιθϑέ ἐπ δῆριν: θὲ 

ἴπξ ἴο ἐπ οοπξιδίου. ( ξή ῦ ὶ τὰς ἀεὶ : ΟΥἿΠρ’ [0 {Π6 ΘΟ ιβίοῃ αμα ἑξήκοντα ναὺυς και τας αει πληρουμενας 
Οἢ Ροδιᾷ {π6 Οὐτον- 

» ’ τ ξ νοὶ » 7 7 

ΓΔ ΒΠΪΡ5, ἴΠῈΥ ΔΘ ἐξέπεμπον προς Τοὺυς εναντιοῦς, παραινουντῶν 

ἀεοαϊθα, ἃηα ἀτίνθῃ » ΄ “ 5. “ 5 ων 

ναοὶ πὶ σοοα, Αθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι 
“,ὡ-΄τ- Ὁ ΟΣ ΄’ σ ΄ Μβ 

20 775,78. καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσθαι. 
«ε ᾿ Ε ω Ν ΄σ ΄ 5 ΄ « “ 

ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν σποράδες αἱ νῆες, 3 

δύο μὲν εὐθὺς " Τομολήσαι, ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ 

2. διέφθειρεν Κα. .ἃ.6. 3. ἤραιον οἴ τίοΟΧ 5 ἤραιου Ἐ. 4. τριακοσίων ΝΥ. 
τι] ΟΤΏ. ᾳ. 6. διεπέμποντο. ἘΘΕΡ 9. κυλλήνης] μιτυλήνης α.1. 
11. ἦγε Ε. 12. ἀλκείδας Καὶ. ὅσπερ ΒΑ... ῊΗ.Κ.Ρ.. ΒεΕΚΚ. εα. 1822. Α.Ε. 
εὖ νιιρο ὥσπερ. 18. σύβλοτα Υ. 14. ἔῳ] ἔως Ρ. 15. τῇ] οπ. 6. 
20. ἐκείναις 6. 21. σποράδες ἦσαν α. 

1ο. ἔφορμοι οὖσαι] ἼΤΠη6 βυθβίδηϊινα βδῖηθ ΤΠΔΠΠΕΙ, ἐν Κυλλήνῃ ὁρμοῦσαι. 
ἔφορμος ΟὐΟιΓΒ ΒΕΥΕΓΆΙ {π|68 ἴπ Ἴππ- Βυΐ {πΠ6 ρδγθοῖρ]α οὖσαι 5ῃου]α {Πεπ, 1 
γα ]ά685, ΠΠ. 6, 1. ΓΝ. 27,1. 32,1. θὰ {Π]ηἸς, Πᾶνα θεθὴ γενομέναι, 580 {παΐ ἰΐ 
{815 15 [Π6 ΟΠ Ρᾶξββᾶρθ 1ῃ νν ΪΟΝ 1 μᾶνα ἄοεβ ποῖ ΔΡΡΘΔΓ οογίαϊη ὑΠπαΐ ἔφορμος 15 
ἔουηα [Π6 τνογα ἃ8 8η δα]βθοῖῖνε : ΠΟΥ ἰβ ποῖί σαῖποῦ οοππϑοῖθα ἢ {Ππ6 βυθβίδη- 
115 ΤηΘΔ Πρ ΘΑΒΥ (0 ἀδίθγιηϊπθ. Ῥοσίτιβ ἔνθ, Δπη4 80 βρη ῆθβ “ οἰ Ζίπρ' [ῸΓ, ΟΥ 
ΤΕΠαοΥΒ “οχ Οὑν]]Ἂπθ, 0] ρμοβί τραϊξαμη “ ΒΙοοΟΚδαϊηρ ἃΠ ΘΠΘΠηγ." 16 56η88 
“ῈΧ Ἰοηΐα, βίδιοημθπὶ Πα αηΐ." Μτι. ψουῦ]ᾶ {Πδη Ὀ8 ““ Γογτηϊηρ ἃ ἢ θοῦ ἴο οΥϊΖθ 
Βιοοιαῆεὶ, “ἐ Βανηρ Καρύ ἴῃ Ροτΐ {Πογθ ““ οδ᾽ (οτοντα, ἃπ4 τναΐοἢ ἔῸγ δὴ ὀρρου- 
ς βἴποε {μετ νΟΥΆΡ6 ἔτοτη [ομΐδ.᾽’ ῬΟΡρο ““{ππηϊἰΐγ οἵ ραϊπίηρ [Π6 Ἰϑ]απαὰ το {ΠοὶΓ 
ὑπ ΟΟΠ]ΘΥ ἀπαογβίαπα ᾿Ὁ 1580 ἴῃ 1ῃ6 ““ 8]]Π]8ποβ.᾿ 
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» ,ὕ 3. ΤΣ 5 ᾿ »Ὸ νΝ , Ξᾷ ΄ 
ἐμπλέοντες ἐμάχοντο, ἣν δὲ οὐδεὶς κόσμος τῶν ποιουμένων. 
" , ᾿ « “ Ν ΧΝ 3) 3, Ν 

8 ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ 
ἈΝ ἣν 4 » ’ “- ᾿᾽ ΄-“ Ν δ 

πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς 
΄“- “ ἸπΗ τὸ « ΄, , 

δώδεκα ναῦς τῶν ᾿Αθηναίων, ὧν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ 
ὴ ἡ ΄“- “-“ 

ΤΠ ΧΧΥΊΙΠ. καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ 5 
΄ “ Ψ ΄ 

κατ᾽ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπωροῦντο καθ᾽ αὑτούς" οἱ. 

Πάραλος. 

΄ ᾿ς “ ΝΥ Ψ' 

δ᾽ ᾿Αθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν 
᾽ ΄ Ἁ » , 3 ΟΝ Ν ᾽ὔ ΄ » ιν» «ε 

ἀθροαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς ἐφ᾽ ἑαυ- 
Ν ’, 2 Ἀ Ν ΄ , 

τοὺς τεταγμέναις, προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι 

"ι 

“ Ν ΄“ ’ ϊϑ ᾽ ΄“ 

2 μίαν ναῦν. καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέ- 
“ “ ὔ ᾿ « ' ζ - 

4πλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν. γνόντες δὲ οἱ πίῤος τοῖς Κερ- 
΄, Ν 7 Ἂ ἴεν Ε ’ ᾽ὔ ᾽ 

κυραίοις, καὶ δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο, ἐπι- 
“- 5 Ν ΄ 5 ΄ « “ “ Ν ΘΕΟΣ 

βοηθοῦσι" καὶ γενόμεναι ἀθρόαι αἱ νῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν 

ἐποιοῦντο. 
΄ Ε] ,ὔ « Ν «ε ἊΣ ᾿, ΄ὔ 

“τοῖς Αθηναίιοις οἱ δ' ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν 
Ν σ Ν “ γι 3 “ 

κρουομενοι, καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερκυραίων ἐβούλοντο προ- μι 

΄σ ͵ 7, “ ΄“- “ 

καταφυγεῖν ὅτι μάλιστα ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωροῦντων 

4. ναῦς α. 6. ἑαυτοὺς Ν,. ἡ. τὴν] οτη. σ΄. 8. ἑαυτοῖς Ε.Ὁ. αὑτοὺς ς.Γ, 
9. προσβάλλοντες ἴ,..0.Ρ. προσβαλόντων 1. το. αὐτῶν] Ομ. σ. 12. αἱ] οἴη. Ω. 
15. κρουσάμενοι «.ἴ. ταῖς Ο. τό. ἑαυτῶν] οτῃ. Κὶ. ἀηΐθ ὅτι ροηὶϊδ Β. ροεὲ 
οτι ἃ. 

4. ὧν ἦσαν αἱ δύο] ““ ΟΥ̓ Ψν]Οἢ πιιπι- 
“ ῬΘΥ ἡγοῦ {Π86 ἴννο τν6}}] Κποννὴ 5108, 
““ ΒΑ]δη]ηϊα Δηα Ράγα]ιιβ.᾽" δ. ΒΙατη8 
ΘΧΡΙΔΙΠ5 [Π8 ΔΓΕΟ]6, ἃ8. Π6 18 σποίθα ὈΥ 
Ῥορρο δηᾷ (ἀδ]1οὺ ἴῃ {ΠΕῚΓ ποίθβ. 

5. Πάραλος] Δαραβ Π]ρ᾽απυτῃ ἴῃ Π)6- 
τηοϑίῃ. ΜΙ|4. ρΡ. 2ιύ. ς. ΝΥ Αβϑ. 

6. κατ᾽ ὀλίγας προσπίπτοντες) ““Αἰ- 
“Κ (Δ ἸΚΊηρ᾽ ἴῃ ἀο δ Πθηῖ8 οὗ ἃ ἴδνν Βῃ108 
““ αὖ ἃ Ὦπηθ.᾽ Οοτηραγο Ηργοδοί. [Χ. 62, 
5. προεξαΐσσοντες κατ᾽ ἕνα, καὶ δέκα, καὶ 
πλεῦνές τε καὶ ἐλάσσονες συστρεφόμενοι. 
Κατ᾽ ὀλίγον 185 τιδεὰ Ὀγ “πον ἀ165 τὴ {Π6 
ΒΆΙΩΘ 86η86, [Ν.10,2. .0,1. 7Ἶ[. 24. 4. 

ἐταλαιπωροῦντο καθ᾽ αὑτούς] ““ΔΕΓΘ 
“1ὴ ἃ Ραΐ οοπαάϊιοη οἵ {ποιηβοῖνοβ ;᾽ 
{Παΐ 15, {Π6ῖγ οὐ αἰδοίου παὰ αἰμπηοβὲ 
ἀοἴραϊθα {πὰ Ὀοίοσο πον Ὀθραη ἴο 
δηρσαρθ, (Ὀμπραγ ΓΝ, 71, 1. ἡ πόλις ἐν 
μάχῃ καθ᾽ αὑτὴν οὖσα, ἀπὰ [ΨΝ,, 64, 3, 4. 
ύ3, 1. ΥΙ. 13. Καθ' αὑτοὺς ΟΧΡΓΘΒΒ68 

[Πδὺ [Π6 βπθῦην Πα ποίῃϊηρ ἰο ἄο τὶ ἢ 
{Ππ6|᾿ δα οσοπαϊίοη, ας {παᾶΐ Ὁ τνὰβ ἃ}} 
Οὐ Πρ [0 ὑΠΘι ΒΝ 68 ; 50 {παΐ [Π6 5686 
15. ποῦ 11] ΘΧρυθβϑθά Ὀγ 8118, ““ἃ 86 ᾿ρβὶβ 
“ ῬγΟΠΙρΑθδηίαν." 'ΓΏΟΒΘ ἃγρ, 1 {πη κ, 
τηἸβία θη νῃΠ0 πη αουβίαπα {Π6 τνοσβ οἵ 
{Ππ6 ἀἰβογθγ οἵ {π6 (γον τεθαηβ. αἴοηθ, 
1. 6. {Παῦ {ΠΥ νου ἴῃ ἃ δα οοπαϊίίοη, 
θὰ ὙὉπΠαῦῷ {Π18 ἀἸὰ ποῦ οχίθπμα ἴὸ {Π8 
ΑΥΠΘΗΪΔΉ8. 

ὃ. ἀθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον) ΤἬΘΥ 
(Ἰα ποῦ αἰΐαοὶς {Ππ6 νυ μ0]6. θηθιηγ 5 ἤθοῦ 
ΘΟἸ]δοῖθα, ποῦ αἰ {ποὺ ονθη αἴταοὶς ἴῃ 
1Π6 σοπίτο {Παῇ ρατῦ οἵ {Π6 Θῃθ μην 5. ἢθοὶ 
ὙΠΟ τνὰ8 ἀγα ΠΡ αἰ γοῦν ἀραϊηϑὺ 
{ΠοηΊβ Ινθβ, Ὀὰΐὺ {ΠῸῪ αὐἰζδοϊκθα 18 Οἢ. οὴ6 
οἵ 118. ΘΧίγθι 1685. ΟΥ̓Νηρθ, Πα 8.1} 
ΟΠ86. 8Π1Ρ. κατὰ κέρας ΟἸΘΑΥΥ 18 πι8οα 
ΤοΙα νον τὼ κατὰ μέσον. 1) οῦτοο, 1 
ὉΠ] η}κ, Βίγα ΠΡ ΪΥ τηϊβαπαθγβίδη ἦβ [ῃ6 
Ρᾶββᾶρθ, 
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ΟΟΝΟΥΉΑ. Α.Ὁ6, 427. ΟἸΣΏΡ. 88. 2. 
Χ “- ΄ “ 3 ε Χ 3 

καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων. ἡ μὲν οὖν ναυ- 5 
, “4 ΄ 5 ΄ 5» - , Ἃ 

μαχία τοιαυτὴ γενομένη ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν. 
ν σ᾽ ΙΝ Ν . “αὶ ΄ δ᾿ ’ 

ΤΧΧΊΧ, Καὶ οἱ Κερκυραῖοι δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπι- 
,ὕ ΩΝ Ν ; « ΄ « ΄ὔ “δ Χ 

πλεύσαντες ἐπὶ τὴν πολιν ὡς κρατοῦντες οἱ πολέμιοι ἢ τοὺς 
ΑἸοΙὰ5 15 αἰγαϊα ὑ 2 ἐξ ΄ » ΄ Ἂ Ν 
Ἔόθοιεκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ ἄλλο τι νεω- 

Ῥανβιθ Πἰβ δανγαμπίαρβο, 
- - ΄ ΄ 5 “ 7ὔ Ζ Ν 

το πα ποθ πο περισσι, Τοὺς ΤῈ ἐκ τῆς νησοῦ παλιν ἐς Τὸ 
ΘΘΠΘΙᾺΙ Ρδηΐο ἴῃ ΟοτΥ- 

4 ΄σ΄' ΄ Ἄς Ἣ ,ὔ, ἀρὰ . Ἡραῖον διεκόμισαν καὶ τὴν πόλιν ἐφύλασσον. 
΄ ᾽ 5» Ν Ν᾿ Ν ,ὔ 5 » Ἢ ΄ ΄ 

οἱ δ᾽ ἐπὶ μεν Τὴν πολιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες 2 
΄- ͵ ΄ Ἁ ΄ὔ΄ ΄ι γ, ΄- 

τῇ ναυμαχίᾳ, τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων 
» Ἶ » ἣν Ὁ Ὰ ἷ Ὡ» ΄ ΟἹ 

ιοαπέπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον, ὅθενπερ ἀνηγάγοντο. τῇ δ᾽ 5 
« ΄ ϑες Ἀ Χ ΄ 5. Ν “- ΟΣ ΄ 

υστεραιᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πολιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ 
5» “-“ ΄“ Ν ͵ 2 ,ὔ ΄σ 

ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄντας, καὶ Βρασίδου παραινοῦν-- 
ς 7ὔ Ε] ͵7ὔ 7 ν ᾽ 7 Ἂν δι 

τος, ὡς λέγεται, ᾿Αλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος" ἐπὶ δὲ τὴν 
΄, Ν ᾿ γὰ , Ἷ ὧν ,ὔ 

Λευκέμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβᾶντες ἐπόρθουν τους ἀγρούς 
πε γ΄ ἰς λ Ὡς ἊΝ ΄ “ δ Ὁ ΧΧΧ, ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ, περιδεὴς 

΄ Ν ᾽ , ΄ “ ΄ ΄ 4“ γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες, τοῖς τε ἱκέταις ἤεσαν ἐς 
“ - 3, « 

λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις ὅπως σωθήσεται ἡ 
Μοαπέϊπηθ ἘΠ ]Θ0ῃ 

: 4 ΄ Ξθυ σὰ ΕΣ » Ν “-“ 
ὙΠ 8 Ιᾶτεο Αὐὸ- πσολις. καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς 3 
πη Ηρεοῦ 15 στοροῦίοα ΓΙ ἢ 2 τ ᾽ ͵ 

ἰο 6. δαναποῖίηρ ἰὸ ἐσβηναι" ἐπληρωσαν γαρ ομῶως Τριάκοντα, 

16 ᾿ἰπἰαηα ; ἃπᾶ ΑἹοὶ- ΄ς ͵ κ Ὁ ΕΝ ε ἣ 
20. ἀδα τρλῖος μὰ ἐμαν [ Τροσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν . οἱ δὲ Πελο- 8 

ἩΉΡΣ ΝΡ εἶ α' ΄ ΄ ΄ ΕἾ 2) ΄ ᾿ ἴῃ υραῦ παβίθ πᾶ στὸ ποννησίοι μέχρι μέσου ἡμέρας δηώσαντες τὴν 

τυ 5 [0 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΞΙΙΒ. 
“ » ΄ὔ ἃς « Ἂς ΄ » ΄σ » 

7 - γὴν ἀπέπλευσαν, και ὕυὉπὸ νυκταὰ αὕτοις ἐφρυ 

΄ τ ἀν "4 “ ΄ὔ ΑΝ 

κτωρήθησαν ἑξήκόντα νῆες ᾿Αθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ “ 

2. πλεύσαντες ).6΄. 1 εὖ Μὰ καὶ] οἵη. 6. ἄλλωι Τ᾿. 6. πάλιν 
1,..0.Ρ.9.Ν. Ῥορρο. (10611. ΒΕκκ. ψυῖΐρο, εἰ Ηδδοϊ.. πάλαι. ἡ. ἥραιον Β.Ἐ.Ε 
51Ο Ἰηἴτα ο. 81, 2. Α.Β.Ε.Ε. 9. τῇ] οιῃ. 8. τρισκαίδεκα δὲ Α.Ο.Β.ΕΝα.Η. 
ΚΟΙΙΝΟΟΙΡ. ΟΝ. ο.6.ἔρ. Ηδδοκ. Ρορρο. τρεῖς καὶ δέκα, οτηΐδδο δὲ, Β.ἢ. το. ἀνή- 
γοντο Ὁ. 11. ἐπέπλεον] οτη. ἢ. 12. βρασίδα ς.ἴ. 14. λευκίμμην Β.1, 
ΕΝ Ὴ.«.ἢ. Ῥορρο. (0611. να]ρο, Ηδδοῖκ. ΒΈκΚΚ. λευκίμνην. τό. οἰκέταις ἴ,..0.Ρ. 
1δ. νῆας σ΄. το. ἐσβῆναι Β.Ο.ΕΕ.6.Η.1.Κ.ὦΥ..Ν.Ο.Ρ...ἃ.6.8.0.}..1.. Ηδδοκ. 

ἐσ 
Ῥορρο. (0611. ΒεΕΚΚ. ἐμβῆναι Α. ψα]ρῸ ἐμβῆναι. 20. [προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν] 
οἵη. .Η.ο. Ῥορρο. ἴῃ πηᾶυρὶπθ ροπιηΐ Β.1.. ἢ. ἀΠΕΙΒ ᾿πο]ιιβὶῦ ΒΕ. 21. μέσης (.. 
22: Καὶ] ὉΣΩΣ Ἐ  Ὲ: 23. πλέουσαι 1.Υ. 

19. ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα] ““ σοπέτὶνεα ἰο πηᾶη ΤΠ Γγ ΒΕ ϊρ8.᾽ 
ὅμως ΠΊΘΔΏΒ, ““ ποῦν Πβιαπα]ηρ {π6 ρο- 22. ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες] 
“ἢ ὩΘΓᾺ] αἰβηηαν ἀπα σοηξαβίομ, ὑΠΕΥ δέν (Οὐτηρατο {Π6 ποία οἢ οἢ. 22,9. Βιβάοιν 

ΤΗΙΟΥΘΊΙΘΕΒ, ΥΟΙ͂.. 1. Οα5 
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4δ0 

ΟἸνΤΩΡ. 88. 3, 

΄ ᾿ Ἃ »75" “ ΄ Ν ΄ κ᾿ 

Λευκαδος" ἃς οἱ ᾿Αθηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ 
Ἂ, ᾽ “-“ , ἊἝ ΄ 

τὰς μετ᾽ ᾿Αλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν 
᾽ ΄ κ ᾿ , Ν ᾿ ΄ 
ἀπεστειλαν, καὶ Ἐϊυρυμέδοντα τὸν Θουκλέους στρατηγόν. 

ε Α 53 7 “ ἫΝ » Χ Ἂς 

1ΧΧΧΙ,. οἱ μὲν οὖν [Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ 
ἊΝ Ε] 5, Ν Ν “ « ΄ 

τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν" καὶ ὑπερενεγκόντες 5 
Ν ΄, ΟῚ Ν Χ “- σ Ν ,ὔ 

τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες 
ΤῊΘ ΡΟΡΌΪΆΓ ῬαΥν ἴῃ 

ΟὈΓΌΣΝΤα, ΠΟῪ ΒΘΟΙΓΘ 

Οὗ ΤΠ6ῚΣ ἐσ! τα ἢ, ΘΟ πι- 

ΙΏΘΠΟΘ ἃ ὈΙΟΟΟΥ τηδ5- 

ΒΔΟΓΘ. οἵ {ποῖ ορρο- 

Ππρηΐβ, ὙΠΊΟῚ Ἰαϑίθ [ῸΓ Μ , ᾽ 

ΒΘΥΘΠ ἄδν8, ΜΠ οἷτ- εσσηνιοὺυς ες 

Ουτηβίδ μο68 οὗ δἰγοοῖίν 

ΒΠΠθτίο ὉπΟΧϑΙηρΙ θα 

ἴῃ ατοθορ. 

΄- ΄ Ἁ ’ 

ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται. Κερκυραῖοι δὲ αἰσθό- 
’ὔ΄ Χ ἴω Ἂ: 

μενοι τάς τε᾿ Αττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς 
“ ᾿, » ΄ ᾷ ,ὔ 

τε τῶν πολεμίων οἰχομένας, λαβοντες τοὺς τε 

τὴν πόλιν ἤγαγον πρότερον 
ΒΕ 27 ἃς Ἷν “ ἴω δ 

ἔξω οντας, καὶ τας ναῦς περιπλεῦσαι κελευ- 
ἃ ΄ » Ν « ἀν ΄, 

σαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκον λιμένα, 
τ σ ζ -“ » θ “-“ 5 λάβ 3 ’ὔ 

εν οσῳ περιεκομιζονῖτο, τῶν ΕΧ βὼν εἰ τινὰ αθοιίεέν, αἀπε- 

Ὑ Ν 5 -“ ΄- “ ΕΣ 5 “ - » 

κτεινον᾽ καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὁσοὺυς ἐπεισαν εἐσβῆναι ἐκβιβα- 

2. ἀλκείδου ς.ἴ. 
μενοι 1)]ΟΠΥ 5118. 
18. ἀπέκτειναν 6.1. 

8. ἐσπλεούσας 6. 

Β66ΠῚΒ ΤΊΡΉΓΠΥ ἴο ἸΠΐΟΥ {Πα [Π686 ψνοσα5 
5Π6νν ΒΟΙΠΘΓΠΙΠρ ΤΠΟΓ6 0 πᾶν Ὀθθῃ 
σΟΠηΠπ ποδία ὈΥ ἴΠ6 ἃποϊθπί ἢἤτα ὶσ- 
815 {Π8η Π6 τηθγθ ᾿πυϊτηδίοη οἵ [Π6 
ἈΡΡΘΆγΆΠΟΘ οὗ 8 ΘΠΘΙΠΥ͂ ; [ῸΓ ᾿Ἰπβίδῃοθ, 
ΤΠΘΥ 866 ΠῚ ΟἹ ἴΠ18 ΟΟΟΆΒΙΟΩ ἴ0 Πᾶνα δῃ- 
ΠπΟυΠποΘα {Ππ6 ΠυθῈΓ οὗ {Π6 ΘΠΘΠΊΥ 5 
ἢδοῖ, πὰ {Π6 αυδυίου ἴῃ ὙΠΟ ζ τνὰβ 
ΒΘΘἢ ΔΡΡΙΟΔΟΒΙηρ. 
11. καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι] ΓΘ 5108 

γγ6Γ6 βθηΐῦ τουηα ἴο πΠ6  γ]]α1ς Παυ οτιΓ, 
Ὀθοδιι86, 88 ἈΡρθαγβ [το ἢ. 72, 2. [Παΐ 
ΒΔΓΡΟΙΓ ννὰ8 ΠΘᾺΥ 0 {Πο86 ραγίβ οὗ {Π6 
ΟἿγ ψΏΘγΘ [Π6 αδπηοογαίιοα] ἰηΐογοβί 
γνγὰ8 Βίγοηροβί, ἃ8. ΠπΠ6 ΟΥΠΟΥ ΒΆΓΡΟΙΣ 
ΠΘΆΓ [Π6 τηδυ]κο- θ] θα ννὰβ 'η {Π6 ἤθατὺ 
οὗ {Π6 ΓΙ βίοογαίοα] απαγίοσ. βθαΐ 1{ 15 
Ποῦ 850 ΟἸθαγ ννῆαΐ 15 τηθαηΐῦ ὈΥ ἴΠ6 [0]- 
Ἰουνησ ψογβ, ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, 
τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν ἀπέκτεινον. 

Ὁ) γ. ΒΙοοπηῆθ! ἃ ἀπ (δ]]οῦ {Π]1η}κ {Παΐ 
{Π6 δι θ]θοῦ ἴο ἀπέκτεινον 88. Ψ6]1 ἃ8 10 
16 ν6ΓῸ [Ὁ] η σ᾽ 18, “[Π6 (ΤΟΥ ΓΘ ἢ 8 
“Ὅἢ ὈοαΓ {Π6 ΓΠΙΓΓΥ ΒΠ1}8 :᾿ δηᾷ εἴ 
τινα λάβοιεν ἰΠ6Υ ΒρΡΡοΞθ ἴο πΊθδη, 
“Ε ΔΩΥ οὗ [Π6 Ορροβὶίθ ραγτύυ ψνΠοπὴ ΠΟΥ 
“ σαιρ  αἰζοιηρίϊηρ ἴο οβοαρθ ὈῪ 856α.᾽ 

6. τὸν] τῶν Α.Β.ὉΟ. ρῥηπηα πιδηιι. ΕΚ. ΕΝ Η.ο. ἡ. αἰσθανό-- 
9. τε ρΡοβί τοὺς οπι. ἡ. Τ2. ὑλιακὸν [.. 

14. ἐκβιάζοντες Α.Β.Ε, 

Ηδδοκ ἃπᾷ ΡῬορρο ιτιπᾶογβίαπα {Π6 
ΟΓΩΒ. Οὗ ἃ τηδββᾶοσο σΌΪΠρ ΟΝ. ἴῃ {Ππ6 
Οἰζγ γνἘ1]6 [Π6 5Π105 γγϑυσβ βδι!ηρσ τοὺπηᾶ. 
Πμ6. ααββίϊοη βοπηθυνμαΐ ἀθρθηβ ΠΡΟ 
[Π6 ΝΘΓΥ τιποογίδ!η σϑδαϊηρ' οἵ Π6 [0]- 
Ἰονιηρ ν 1} ἀπεχρῶντο ΟΥ ἀνεχρήσαντο 
ΟΥ ἀπεχρήσαντο. [{νγὼὲ δαορύ ἴΠ6 ἢγϑέ 
οὗ 1Π686 σϑδάϊηρβ, ἴΠπθη π8 βαθ]θοῦ ἴο 
ἀπεχρῶντο ται οοΥἕδΙη]ν θ6 οἱ ἐν ταῖς 
ναυσί; πα ἴῃ {παῤ οαβὸ ἴ υνουἹα 6 
τηοϑῦ Παΐαγα] [0 τηᾶῖα [Π6 βᾶπη6 ἴθι πη 
ἰθὺ ἴπ6 βιθ]θοῖ οἵ ἀπέκτεινον. Βαΐ 1 
νγ8 τϑδ ἀπεχρήσαντο ΟΥ̓ Ά ἀνεχρήσαντο, 
ἴο ψ ΒΟ 0Π6 οοΥτρί ἀπεχώρησαν οὗ 
τῃ6 Μ55. πηοϑῦ θαβιν Ιθδαβ τι8, ἴΠθη 1 
ὉΠ] {Π6 Βα] θοῦ ὅο ὉΠ6 ψνΠ01]6 ραββᾶρθ 
18 οἱ ἐν τῇ πόλει. Απα {π6π {Π6 τηθδη- 
ἴηρ' την 8 {Π1|8.. “ἼΠ6 Ῥθορὶθ βθηΐ 
“ χοιπα [Π6 βῃϊρ5 ἴο ἴπ6 Ην]]αῖὶος Παὰν- 
“ ΒΟΙΓ ἴῃ ΟΥΘῚ το Πᾶν {Π6 1} ΘΏΘΙΏΪΘΒ 
“οἢ ὈοδΓαὰ [Π656. Βῃ 108. ὙΠΟΙΥ ἴῃ ΤΠΘῚΓ 
“ ΡΟΜΟΓ ΠΟΘ Ππ ὑΠοῪ Βῃου] ἃ οοπιθ ἴο 
“ Ἰαπα, Βαΐῦ {Π8ὺ Ὀδραῃ {Π|6]Γ τη ΒΒΆΟΓΘ 
“ ρνϑὴ Ὀθίογθ [Π6 5105 σου] ροῦ τοὰπα 
“τὸ {π6 Ηγ]αὶς Βαυθοιγ, ὈγῪ ΚΙΠΙηρ' 
“ΕΚ ΔΩΥ οὗἉ {Π 611 ΘΠΘΠΊ16Β νΠουὴ Ποὺ οου]α 
“Ἰὰγ ΠοΙα οἵ ἴῃ [Π6 οἱΐγ. ἽΠΘη θη 

Ξ ο 



ΞΡ ΦΗΣΙ {ΠῚ δ.. 

ΟΟΝΟΥΒΑ. 

Η ἷ ἧς ΄“, » ψ' ΄“ ΄ ΄ 

ζὧοντες Τἀνεχρήσαντοΐ, ἐς τὸ Ηραϊόν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν " 
Α. Ο. 427. ΟἸνΙΩΡ. 88. 3. 

« ἐν ΄, « ΄σ »΄ ΄ 

ὡς πεντήκοντα ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέ- 
΄’΄ ’, « Ν Ἂ; ΄ . ΄σ σ΄“ » 

γνωσαν πάντων θάνατον. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ 3 
5 ,ὔ θ ες γα Ν ΄ ὃ ,ὔ θ 5 ΄σ 5» ΄σ 

ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τα γιγνόμενα, διέφθειραν αὐτοῦ ἐν τῷ 
΄ - ΧΑ “λ Ν » ΄σ δέ ὃ Χ » ΄ ΄ δ᾽ 

δἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ 
« “ἷ 5κᾺ 7 » “ « Ἂ . Ν ἃ 3 μ 

ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. ἡμέρας τε ἑπτὰ, ἃς ἀφικό- 4 
« » , “ [2 ’ Ν ’ 

μενος ὁ Ἐὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, ἹΚερκυ- 
΄σ ΄σ » ΄ Χ » Ἂς ΄ ἢ 3 , 

ραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, 
Χ Ἁ ΟΣ, » ,ὔ ΄σ ΧΝ δῆ λύ 

τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, 

1. Τἀνεχρήσαντοἑ]Ἵ [ΔΓ] οτηπεβ, Ηδδοῖς. ΒῸΚΚ. ἀπεχώρησαν. ἀπεχρῶντοιτηδτρ. 
ΕΝ. 6. Ρορρο. (ο6}]. ἀνεχώρησαν Π)Ἰοην58. Ρ. 150. ἀνεχρῶντο τηᾶτρ', Ρᾶττη. νἹὰ. 
ποῦ. οἰκετῶν 1. 3. ἁπάντων [ἸΟΉΥ 5118. 4. διέφθειρον 1.α. 4. ἀλλη- 
λους ἐν τῷ ἱερῷ 6. 6. ἀνηροῦντο Ω. ἃς] οπι. Κὶ. ἀφικόμενος ὁ εὐρυμέδων 
Β.ΒΕΗ.».ἢ. σαπὶ ΠΙοηγβῖο. Ρορρο. (0611. ΒΕΚΚ. ἀφικόμενός τε εὐρυμέδων Κι. 
Α.Ὁ. εὖ σοίοιὶ ἀφικόμενος εὐρυμέδων. ἡ. παρέμενεν. κερκυραῖοι Α.Β.0.Ε. 
ΕΟ.ΉΚΙΩΝ,ΟΡ ΘΝ. ς.α.6.Ει 5.8.1. Ηδδοκ. ΡΟρρο (ε]1. Βεκκ. οβίειϊ οἱ κερκυ- 
ραῖοι. ὃ. τοὺς δοκοῦντας ἐχθροὺς Ν. 

“1Π6. 8108. δυτιν θα, {ΠΥ τηπγαθγθα {Π6 
“ τῇθῃ ΠΟΙ {πον Πα ρογβϑιιδαθα ἴο ρΡῸ 
““ οἢ). θοΔΓ͵ά, 88 {Π6Ὺ ἡγοῦ ὈΤΙΠρΡΊηρ' [Π6ΠῚ 
““οαΐ οὗ {Π6 νεββθὶβ : δηα δἰζοσ. [Π15, 
κ Π6 ν᾽ Ργοσθθαβα ἴο {Π6 ἴδιηρ]6 οἵ τπιη0 
“ δηα θερᾶη {πΠ6 ὈαΐοΠουν {Πογο.᾽ ἐκ- 
βιβάζοντες ἀνεχρήσαντο ΟΥ ἀπεχρήσαντο, 
Δ Πα πού ἐκβιβάσαντες, Ὀδοδιιδ6 {Π6 τηδ8- 
ΒΔΟΥΘ ἴ0Ο0Κ Ρ]δοθ τυ ]]βέ {Π6 ΤηΘη ΨΈΓΘ 
ἴπ ἴΠ6 νεῖν δοῖ οἵ Ἰδπαϊηρ : {Π6 τηλ]}{1- 
τὰ68 ΡΓΟΌΔΌΙΥ νναϊθα ΟῚ {Π6 πὶ ἢ {Π6 
ΒΠΟΓΘ, πα 5] πρηογθα {Π6 ΠῚ 85. Π6Υ 
ὙΚΈΓΘ ΘΟΙη]ηρ οἵ οὗ [Π6 ν68556]8. 

1. Ταἀνεχρήσαντο ] 1 Πᾶνα νεπίμπγρα 
ἴο Ἰηἰτοάϊπιοθ {Π18 ννογα ἰηἴΐο [Π6 ἰοχί, ἃ5 
1Π6 τποβύ ΡγΟΌΔ 016 σουγθοοη οὗ {Π6 ονὶ- 
ἀθπΩΥ ΘοΥτιρί τϑδαϊηρ οὗ (η6 Μ55. 
ἀπεχώρησαν. ΜΥ ΤΕΑΒΟΠ 8 [ῸΓ ὈΓΘ[ου τ ηρ 
ἀνεχρήσαντο ἴο 1ῃ68 ΤηδΥρΊΠ8] τοδαϊηρ᾽ οὗ 
ἴῃ6 Αὐρϑθυγρ ἀπά ΟἸατοπάοη Μ55. 
(Ε.Ν.) ἀπεχρῶντο, ψΜΏΪΟΝ {π6 ᾽ Ἐπϑίϊδῃ 
Μϑ. Ν. μᾶβ ἴῃ {Π6 ἰοχί, δπαᾶ ννΒ]οἢ Πᾶ5 
Ῥεθη δήορίθα Ὀγ Ρορρο «απᾶ (Ό]]ῈῚ, ἃτα 
ΡΑΓΠν Ῥδοαιιβα ΠΙΟηΥβἰιι8, Οὐ {Π6 ρτθ- 
βθηΐ ἰθχύ οἵ ΠΊΟηγ 5115, ἴῃ «αοίϊηρ {Π|5 
Ῥάββαρβ, τϑαβ ἀνεχώρησαν, Ὀκΐ ΟΠΪΘΗ͂Υ 
Ὀδοδιιβα Ηθβυοῆῖι5, δι] 465, ΡΠ νου ητι8, 
Δα Ρο]]χ, (ἸΧ. 152.) 411 τοίεσ το ΤΠα- 
ΟΥ̓Ι465 48. τιβὶηρ {Π6 ννογὰ ἀνεχρήσαντο 
ἴῃ [Π86 5θη88 οἵ ““ αἰβραίοῃίηρ, ΚΗ] ηρ,᾽ 

ἀνεχρήσαντο, διέφθειραν" οὕτω Θουκυ- 

δίδης. Νον ἀνεχρήσαντο 15 ΠΟ ΠΘΓΘ 0 
θ8 Τουπὰ ἴῃ ΟἿΓ ῥγθβεηΐ οορίθβ οὔ ΤΠπα- 
ΟΥ̓Π1468 ; πα 1 Πᾶνα πὸ ἄουθὲ {Πᾶΐ {Π6 
ΒΤΆΙΗΓΠΔΙΔΠ5. ΤΟἰογγΘ [0 {Π18 Ρᾶββαρβ, 
ΤΑῖΠου {Π8π ἰο Ϊ. 126, 11. ἡ»ΏΕΓΘ ΟἿΓ 
ῬΓθβθηΐῦ ἰθχύ θα 115 διεχρήσαντο, ἴῃ [Π8 
ΒΆΠΩΘ 56}88 οὗ ““ἀοβρδίςῃθα, ἀδθβίτουβα. 
Δαὰ ἴο ψΒΙΟΙ, ὑπαὶ {Π6 τπαυρὶπ οἵ 1Π6 
Ῥαγπηὰ ΜΗ.., νυυϊθη ἈρρΡΆΤΘΠΠγ ὈΥ 1Π68 
ΒΆΠῚΘ ῬΘΙΒΟῚ ΠΟ ψχοίθ {Π6 ἰθχί, σῖνεϑβ 
ἀνεχρῶντο. ἀνεχρήσαντο ΟΟΟῸΓΒ Οἰΐοη 
ἴῃ Ιοη (αββιιβ, ΧΙΨΠ]. 44. 1,1. 1. 
ΠΙΧ. 8. Βαΐ 88 [Π6 ρσγδιηπηδυϊδηβ. 4150 
4υοίθ ἀπεχρήσαντο ἃ8 πιδθα Ὀγ ΤἬποΥ- 
αἸ465 1ῃ [Π6 ΒΆ1η6 56η86, ἴξ 18 Πού ΘαϑΥ 
0 ἀ6ο46. ννῃ]οἢ οἵ {Π686 ὕνγο σϑδαϊηρ8 
ἄθβοσνοβ {Π6 ΡῬγθίοσθποθ. 

2. κατέγνωσαν πάντων θάνατον Ξ66 

ἘπῸ πιοίθβ ὁπ 1. 05, 2. ΠΠ- τό, 1. 
6. ἀνηλοῦντο] ϑἸ4α5 ἀναλοῦντες, ἀντὶ 

τοῦ ἀναιροῦντες, Θουκυδίδης. Ἐλ, ἀνή- 
λευται, πεφόνευται. 5οἢγν}. Ξορί. οοπί. 
ΤΠΘΌ. 8190. Αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα δύσπο- 
τμον γένος. ὅ'.Π0]. ἀπόλλυσι. Π ΚΈΚ. 

9. τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες κ. τ. λ.} 
ΟΥ ἴπ οΟἴμεγ ψογάβ, ““ ργοίδβεβίπρ' ἰὼ 
“ἢ ῬΌΠΙΒΗ ποπ6 θὰΐ {Πο056 γνηο Παᾶ οοη- 
κε ΒρΙγΓβα ἀραϊηβί [Π6 σοιητηοη8, θαΐ 1π 
“" [Δοῦ τηΔηΥ ὑν6γο ΚΙΠΘα ἔγοπι τηοῦϊνε5 
αϑ2 



453 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΟΟΠΝΟΥΒΑ. Α.6. 437. ΟἸΣ ΤΩΡ. 88. 2. 

, ’, "»Ὁ 7 Ψ σ ἌΓ ΟΕ 

ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρη- 
’ὔ΄ , » ’ τ Ἂς -“ ὁ Ἄ ἴω ’ὔ΄ 

μάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβοντων᾽ πᾶσα τε 
ΓἽ ,ὔ “ ΄ὔ Υ - “ ᾽ ΄σ Ἷ ΄ 

ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ. τοιουτῷ γιγνε- 
5ῸΧ “ » ’ Ν ῳ , Ν Ν 

5σθαι, οὐδὲν ὅ τι οὐ ξυνέβη, καὶ ἐτι περαιτέρω. καὶ γὰρ 
΄ ἊΝ “- [2 ΄σ 5» ΄ ῃ 

πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε, καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο Καὶ 8 
Ν “ « ’ὔ Ἂς ᾿ 5 

πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν 
ω ΄ ον : ’ “ » Χ ΄ » 

στοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. οὕτως ὠμὴ στασις πρου-. 
΄ Ν », “ ἐτνν , 5 -“ ΄ τ δ, 

χώρησε, καὶ ἔδοξε μᾶλλον, διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένετο, 
Ξ “- --: Ἂν ἐδ χ 

ΤΠ ΧΧΧΊΙ. ἐπεὶ ὕστερόν γε καὶ πᾶν ὡς εἰπεῖν τὸ λληνικον 

1. δὲ καί τινες Κι. 
καὶ Κ. 
καὶ οἱ περιοικοδομηθέντες 1)ἸΟΠ 5118. 
οἴη. Β. 9. ἐπειδὴ 6. 

“ς ΨΠΟΠΥ ἀποοππροίθα τ] ΡΟ]Π168 :᾿ἢ 
τὴν αἰτίαν ἐπιφέρειν 18 “10 ΟΠδΥΡΘ ΟΥ 
“ς ρογηϊηδίθ, ἰο ἰαχ ψ] ἢ σα]. Οὐοπι- 
Ρᾶγβ ΠΠ|. 46,5. Μδηγ ψγετθ πιυγάθγοα 
ἀραϊηϑύ ΠΟΙ ἔποῖθ νὰ ΠῸ ἰθρᾺ] 
οματρα: πα ψνΒοπι ἴῃ ἴδοῦ {Π|6 νἹοίου!- 
Οὐδ Ρατν Ππδα πὸ ᾿ἰηίθπίϊοη οὗ τπο]εβί- 
ἴησ, ἃ8. ὙΠΕΥ ὑγοῖ8 ποῖ ΡΟ] Ι 8 }}Υ ΟὉ- 
ποχίοιιβ : Ὀπῦ διηϊαάβὺ {Π6 σθπθγαὶ ΠΟΙ- 
ΓΟΥΒ Οἵ {π6 Ῥγοβουρίοη, ᾿παϊν] 8] νθη- 
σθάᾶποθ ΟΥ Ῥγοῆϊρσδου τηϊρηΐ ἀδβίγου {ΠῸῚΣ 
νἹούη5 ψιποὰὺ ἔδαν οἵ ρα Ἰβῃπηθηΐ, ΟΥ̓ 
δνθὴ οὗ ποίϊςθ. ΦΥΠΏΙ]ΔΥ φἰγοο 1885. ἈΓΘ 
τϑοογθα ἴο, πᾶνε οσουττθα ἴῃ Π6 ρῖοὸ- 
ΒΟΓΙΡΙΟΩΒ οἵ ὅ'γ11ὰ ἀπᾶ οἵ {π86 Ῥυϊατη- 
νΓ8. 66 Ρ]υΐαγοι, ὅ'γ11α, α. 31. Αρ- 
Ρίδη, ΟἸν}] Δ αγβ, ΓΝ. 35. 

2. ὑπὸ τῶν λαβόντων. ] 1. 6. λαβόντων 
χρήματα, ---ὑπὸ τῶν δανεισαμένων, ἃ8 ἴΠ68 
ΘΟΒΟ]Ϊαβύ σὶρ Π]ν οχρ]αὶηβ 11. ὋὉ λαβὼν 
ῖβΒ 1Π6 ἴθυπὶ ΡΤΌΡΟΙΥ πε ἴο ΘΧΡΥΘΒΒ 
ΟΠ6 ΨἼΏΟ ΟΥΘΒ ὩΠΟΙΏΘΙ ΤΠΟΠΘΥ͂, Ἰιιδΐ ἃ85 
1Π6 ΠΙΟΠΘΥ Ἰοηῦ Ὀγ ὈΔΉΚΟΓΒ 18. ΟΔ]]6α τὰ 
ληφθέντα. 66 ])ετποβίμθη. ἀραϊηβί [- 
τηούμοιιβ, Ρ. 1186. ἈεΙ5Κα. 

οὕτως ὠμὴ στάσις προὐχώρησε] 
Κυᾶρον (οη Ποηνβ. Ηἰβέ. ἤοπη. Ρ. 151.) 
Δ ΠΟῦτοθ βυβρθοῖ, ποῦ πουὰΐ τϑὰ- 
50}, {Ππαῦ 1Π6 {τι τϑδαϊηρ 15 οὕτως ὠμὴ 
ἡ στάσις, ἴον {π6 ΟΠ! ΞΒΊΟΠ οὗ 1Π6 Δ.ΠΟ]6 
ΒΘΘΙΏΒ ΒΟΔΓΟΟΪΥ Δ]]ΟΥ 016, ἀπ 1ΐ Πὰν 
ΘΆ5}1ν πᾶν Ὀθθη Ἰοβί ἔγοτῃ {Π6 ργθοθάϊηρ 
ννογ οπαϊηρ τ ἢ [Π6 βαπηθ Ἰθίϊοσ. ΕῸΓ 
{Π|6 [Ὀγπὶ ἐν τοῖς πρώτη, 866 {πΠ6 ποίθ Οἢ 
ΠῚ. 17,1. 

2. ὑπολαβόντων τῶν ὀφειλόντων α.1. 
6. πρὸς] οτῃ. Β. ᾿Ἰπΐοῦ νϑυββ Πα ῦ ἢ. 

4. οὐ] μὴ τ. 
αὐτοὺς Α.Β.(Ο.ἪἩ. αὐτοῦ Τὰ. 

ἡ. προυχ. ΒΕΚΚ. 8. ὅτι ρ΄. ἐν] 

9. ἐπεὶ ὕστερόν γε κ. τ. λ.1 [πῃ εχ- 
Ῥ]αἰηϊησ [6 ρ,αΠΊπηαί]6 8] σΟΠΒΙΓΟΙΟΙ 
ΟὗὁἨ Β0Π1Ὶ8 ΡαββαρῈ5. ἴῃ [Π]8 ΟΠπαρίθυ, [ἴ 
ΒΘΘΙΏΒ ἴο 1Τη6. ᾿πΠΠΡΟΒΕ}0]6 (0 (0 τη 18 
Ππᾶπη ἴο βίαίθ ψνηαῦ πιᾶὺ ΡγΟΌΔΟΪν 8 
τίρσμί, ποὺς ρῥγοίθπαϊηρ τὸ ἀθοϊαθ 
οοηΠαθηῦν. ἴῃ {Π|8 νουν ἢγϑί βεπίθηοθ 
18 Ἰηβηϊῦνο ἐπάγεσθαι ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο Πᾶνα 
ΠῸ ΡΙΌΡΘΙ ρονθγημηθηΐ; [ῸΓ 1 οαηποῖ 
στο Ψ]Π (ΑΟΠ]ΟΥ ἴῃ Ἰπογργοίϊηρ δια- 
φορῶν οὐσῶν---ἐπάγεσθαι, “τ Ὀεϊηρ ἐλ 
“ς δηΐογοδέ οἵ ἴῃ6 Ῥοριυ αν Ἰθαάθυβ ἴο οΔ]} 
“1 {Π6 ΑἸΠοπΙΔη8.᾽" ὍΠ6 Ρ] 1] οἵ {π6 
Δα]θοῦνο διάφορος 15 ᾿ἱπᾶάθθα τπιϑρᾶ ἴῃ 
[Π15 Β6η886 ψιῇ {πΠ6 ἀυίϊο]θ, (1. 68,2. ΓΥ΄ 
86, 4.) ἀπ 80 15 ἴΠ6 ρδυθοῖρ]6 τὰ διαφέ- 
ροντα, ἃῃη {Π6 νετὉ διαφέρει, ΥΪ. 92, 4. 
Π|. 42, 2. ναὶ {π6 βιθβίαμίινα διαφορὰ, 
γνΪΟἢ Οσοιγβ ἴῃ ἰννοηΐγ-τῖννο αἰ ουθηΐ 
ΡΙδοθβ ἴῇΏ Τπαον]θ8, μὰ8 πόρον, 1 
ὉΠ1η]κ, ΒΟἢ ἃ β᾽σ πῃ Ποδῦοη ; Ὀτιΐ αἸνναν8 
[παὐ οὗ “ αἰβδγθποθ, ἡπαττο]." ἘΓΠῸΥ 
{Π6η [πΠ6 ψογαβ τοὺς ᾿Αθηναίους ἐπάγε- 
σθαι ἃγτ6 ΒΒ] ΟἸ πθα ἃ8. ἴΠπ6 ΘΟηΒΘαΙΘΠ66 
οἵ αἰβύαυθαηοοβ. θχοιθαὰ Ὀγ {116 ῬΟριὶαν 
Ἰοαάθυβ, “016 Ῥορι αν οἸ ο β παν ! ]]ηρ᾽ 
κε ἢ ΘΥ̓ΘΓῪ ΡΪασθ ἴὸ Ὀτηρ ἴῃ {Π6 ΑἴΠ6- 
“ς ΠἸΔΉ 5, ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙθ]ν Ὥθγ 5ποι] 6 ἃ 
οοπητηᾶ αἴϊου ἑκασταχοῦ, ἀπ 1Π6 ἐοη- 
Βίγαοοη 15. ταῖν ἐκινήθη τοῖς δήμων 
προστάταις---ἐπάγεσθαι, “ἴῃ 86. ΡΟΡΌΪΑΓ 
κε ΟΠ ]οΙ͂β. δα το πὰρ 811 ατσθθοθ το Ὀτϊησ 
“η {6 ΑἰΠθηΐδη8 ἢ 16 Ἰαΐξου ΒΘΘΠῚ5 
τόσο ἴἰκὸ στροῖς, θα 1 θ ον αἴζοσ 4}} 
τμαΐ ΠἸπιον αἰ 465 πιθαηΐ 1Π16 ΤΟΥ ΠΊΘΓ. 



10 ΓᾺ] ὙὯΓ {Π6ῃ ΓΆΡΊΠΡ, 

ἘΞ ΡΙΡΑΦΈΚΞ.Τ. 

ΟΟΒΟΥΒΑ. Α. Ὁ. 427. 

ἘΠΕ 85. 

ΟἸντΩΡ. 88. 9, 

ΕῚ ἊΣ ΄“ » ΄ « ΄. ΄-“ ΄“ ,ὔ 

ἐκινήθη, διαφορῶν οὐσῶν ἑκασταχοῦ τοῖς τε τῶν δήμων 
Βα {Π6 ΘΧΔΙΏΡΙΘ νγὰ5 

Αἰξζοσυναγαβ θυ [00 νγ6}] 

ΤΟΙ] ον Θά, Δ Πα νγὰ8 θυ Π 

οὗΐάοημθ ἴῃ ΠΟΙΓΟΙ͂Β. 

ΤΠ οοπῆϊος οἵ {Π86 

ἉΙΥΙβεοογαῖῖοα! δπα Ρο- 

ῬΆΪΑΥ π θγθβίβ  ὩΓΟῚΡῊ- 

οὖῦδ ἄτθθοθ, ἰαοπίϊ- 

ἤρα 85 ἴπΠθν Ὅ ΓΘ το- 

ΒΡΘοίν ον ἢ {Π6 

οδιβ6 οὗ 1, Οθαϑοη 00 

ἃπα οἵ Αἰποπβ, θεῖὶπσ 

δδδγανδίθα ἕο Ρθοι α Ὁ 

ὙΙγ]Θησ 6. ὈΝ {Π|Ὸ σ6η6- 

αἰξογραπῖζοα [Π6 ΉΟ]8 

βΒῖαϊε οἵ βοοϊθίν ; ονϑῦ- 

{Π ΓΘ 411 Κα ΠΟἿ0Π5. οὗ 

ΤΕΠΙΡΊΟΠ, πη Υ Π ν᾽, ἃ πα 

πᾶταγα! δἰ ἴδοῖίοη ; ἃπα 

1. διαφθορῶν Ἀ. Β. 
τι] οχη. ἃ. 9. ἔπεσεν. 
ΒΒ. ἢ: 
'“ΓΠοπιαβ Μ. οι τὰν τὸ 
ἕκαστα ἃ.ΒΙΕΕΙΡ 

τῷ δήμῳ ς. 

Ι. τοῖς τῶν δήμων προστάταις] Ατὶ- 
βίοίβι. Κ΄. Ρο]ςο. 7, 14. Οἱ μὲν γὰρ ᾿Αθη- 
ναῖοι πανταχοῦ τὰς ὀλιγαρχίας, οἱ δὲ Δά- 
κωνες τοὺς δήμους κατέλυον. ΓΚΕΕ. 

2. καὶ ἐν μὲν εἰρήνῃ κ. τ. λ.] ἬΡΓΒ, 5 

ἴῃ 1. 96, 5. [Π6 ρδγίοῖρ]6 ἀπα [Πη6 ἤπῃιΐθ 
γΘΓῸ ΓΘ τηδᾶθ ἴο ΔΉΒνΟΙ ἴο Θδοῦ οἴου, 
οὐκ ἂν ἐχόντων---ἐπορίζοντο, Ὑ ΒΘΥΘαΒ τί 
Βῃου]ἃ πᾶν Ὀθθὴ οἰζποῦ οὐκ ἂν εἶχον 
πρόφασιν---ἐπορίζοντο, οΥ οὐκ ἂν ἐχόν- 
των---τῶν ἐπαγωγῶν ποριζομένων. Οὐοτη- 
ῬᾶΓΘ [Π8 ποῖβ οῃ ἴΪ. ού, 3. τρία μὲν ὄντα 
---ναυτικὰ--τούτων δ᾽ εἰ περιόψεσθε.--- 
ναυμαχήσετε. ἴῃ {Π6 [Ὁ]]Ον Πρ ἡνογ 5, 
ξυμμαχίας τηᾶγ ἀδρεπα οἢ ὑπαρχούσης, 
γν ὨΙΟἢ 15 0 Ὀ6 ἀογινθα ἔγοτη πολεμου- 
μένων, πολεμουμένων καὶ ξυμμαχίας ἅμα 
ἑκατέροις Ὀεὶηρ Θαμϊνα]οπΐ ἴο πολέμου 
ὑπάρχοντος καὶ ξυμμαχίας ἅμα ἑκατέροις. 
ΤῊΒ αἀαἴνοβ τῇ---κακώσει καὶ---προσποι- 
ἥσει 5661 ἴ0 πᾶν {Π6 56η86 οἱ ἐς τὴν 
κάκωσιν καὶ προσποίησιν, “Το τπΠ6 Πυτΐ 
“ΟΥ {ΠΕΘῚΓ δαάγνογβαγθβ, πα [ῸΥ {ΠῸ6ῚΓ 
“ον δαναπίασα {πογοίγοιη." ΑΕΟΥ 
προσποιήσει τηιιβὲ Ὀ6 ππαεγείοοα βοη- 
θείας. ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ 5110 ἢ τνοτα, ΟΥ̓ εἶξε προσ- 
ποιήσει 5]ΠΟῚΥ ΠαΒ ἴῃ6 β86π86 οἵ προσ- 

΄ Χ 

προσταταις τοὺς 

ῥᾳδίως αἱ ἐπαγωγαὶ, 
ΒΝ ’ὔ 

μένοις ἐπορίζοντο. 

πολλὰ χαλεπὰ -ς.ἴ. 
12. ἡσυχώτερα Κ. αιοῖη ΘΟΠΙΡΔΓΑΓΙΝ ΠῚ ᾿])τ15 ἸΟΟΪ δυιοίζοτιαΐα ΤΕ] οι 

καὶ] οἸῃ. 1.. 

2 

᾿Αθηναίους ἐπάγεσθαι καὶ 
- ἈΠ Ν ΄ ἈΝ 5 ι 

τοῖς ὀλίγοις τοὺς Λακεδαιμονίους, καὶ ἐν μὲν 
᾽ , 5» “Ὁ δ ς ἢ ΄ ΣῸΡ « ,ὔ 

εἰρήνῃ οὐκ ἂν ἐχόντων πρόφασιν, οὐδ᾽ ἑτοίμων 
΄σ΄ 5 Ἂ, ᾽ κ ς Ν 

παρακαλεῖν αὐτοὺς, πολεμουμένων δὲ, καὶ ξυμ- 
"Ὁ τς ΄ “ “ » , ΄ τ, 

μαχιᾶς, ἀμὰ ἑκατέροις τῇ Τῶν ἐναντίων κακώσει. 

Ἂς ᾽ “ » -“ 3 - ν .-.- 

καὶ Ἰσφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ προσποιήσει; 
΄σ ’ 

ἡτοῖς νεωτερίζειν τι βουλο- 
Φ 

ἃ «{“Ἐ| ᾳ, Χ Ν 

καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ 
Χ ἈΝ " ε ΄σ ΄ , 

χαλεπὰ κατα στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνομενα 
Χ Ν "5 'τᾺς ᾽ ΄ -“ “Ὁ « » Ν ᾽ὔ 

μεν και αεἰι ἐσόμενα εῶς ἂν ἡ.«αὐτὴ φυσις " 
» ΄ “τὰ - Ν Ἂ ε ͵ Ν ς 

ἀνθρώπων. ἡ. μᾶλλον δὲ καὶ ησυχαίτερα καὶ 
“- " ΄, ς Ἂ . 

τοῖς εἴδεσι δογλλαγμένα, ῶς ἂν εκᾶασται αἱ 
ον 

8. αἱ] οἵη. Α. 
11. φύσις τῶν ἀνθρώπων 

͵ 
7: προσποιήσειν α΄ 

13. ἤθεσι διηλλαγμένα ἕως Ἀ. 

ποιήσει βοηθείας, Ἰ1Κκ6 Οὐ οὐαὶ τνοτὴ 
“ἐ ραῖη," ΒΊΟΝ 15. βρη ῆοαπέ οὐ 1056} 
νΠπουΐ ΔΎ Δ4αΠ!οη. “Βαΐ οπρασοά 
ἸΏ ΨΨᾺΓ 85 {ΠΘΥ̓ ψγΈΓΘ, ΔΠ4 θᾷοῇ ραγίν 

κε Πανίηρ θοβιθβ 8η 8]Πᾶ ποθ αὖ Παπεὶ 
“ ογ {Π6 Πυχί οὗ {Π6ῚΓ δΔάνθυβασθθ, ἀπ 
“ΤΟΥ ΠΥ οὐνὴ δαναηΐασα {ΠΘΓΕ ΓΌΙΙ, 
ΚΓ ΔῺΥ ΜΏΟ ψΊΒῃ6α ἴο ογθαΐθ αἰβίατγ"- 
κε ἈΠΟΘΒ ΜΈΓ ΤΟ] ΠΥ ΘΠΔὈ]6α [0 68]] ἴῃ 
““ ΤοτεΙρῊ δια. ΑποίΠΟΙ τνανῦ οὗ ἰακίην 
{Π6 ΨΌΤαΚ 1 18 [0 τηᾶκθ ξυμμαχίας ἀοροπὰ 
Οἢ αἱ ἐπαγωγαὶ, ““[Π6 ΟρροΥΓΙΠ 165. αἰβὸ 
““ οὗ ὈΤΙΠρΊηρ ἴῃ 8 8]]Π]8 ποθ--ῦνογα θα- 
ΚΓ ΘΠ]Υ αΓΠΙΒΠ6α,᾽" ὅς. Βαΐ ξυμμαχίας 
οαπποΐ, 1 {Πἰηκ, [ν)ὲ πιδᾶδ αἶβο ἴὸ ἀδροπῇ 
ΟΠ προσποιήσει; ἃπα γοὺ ἴο ἰακο (Παὶ 
γνογ ἀὈΞΟ] ἴον ἴῃ 1[Π6 86η88 οἵ “σαὶ 
ΟΥ ““δαναηΐασο᾽᾽ Β66πὶ8 ποῖ ἴο 8 Ἂ]- 
Ἰονν8 16. 

12. μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα κ. τ. λ.} 
Μᾶλλον ἢος Ιοσο ΠΟῊ εϑβὺ “" ροΐϊιι5,᾽" 56 
Ροβιί[τῇ ΡΙῸ χαλεπώτερα. (ἀΌΠ 1 1. 
Κ Βυῦ ἴῃ ἃ ρυθαῖθυ ἄἀθρτθθ, ΟΥΓ ΠΊΟΓΘ 
ΒΘηΕν, Πα ναγνπρ ἴῃ {ΠῸ6ῚΓ Ρδε- 
ΠΟΙΊΘΠα ΔΟΟΟΓΩΙΏηΡ ἃ5 ἴῃ6 ββδνθγαὶ 
σΠδηρο5. οἵ ΟἸΓΟυΙ βία ΠΟΘΒ. ΤηΔν 8ιι0- 
ΘΘΒΒΙν ΟΙν ργθβθηΐ {Ποιηβοῖνϑβ."ἢ 

ςς 

ςς 

ςς 

ςς 
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Ν “ “ » “ 5 νὰ 

μεταβολαὶ των ξυντυχιῶν ἐφιστώνται. ἐν μεν 
ΘΠποοι θα Δ ἘΠΒΟΓΤΊΙ- 

Ῥαϊουβ Δπα δὐγοοίοιιβ 

Ῥατίν ϑριγϊῦ, 

Ἰἀοπ θα Δ8}]} 

ὙΠ 8 ἩΠΟΟΠΙΡΓΙΌΠ,ΪΒ5- 

ΒΟ ἢ 

γἱχίιθ 

ἱπρ' 268] ἴον {ΠῸ 100 Ὑ- 

οϑἰβ οἵ 15 οὐὐῃ [Δ ΟΌΟΝ : 

ἈΠ ΟΡΘΗΪΥ ΘΧργ ϑβρα 

115. ΔΌΠΟΥΤΘΠοΘ οὗ ἱἷπὶ- 

Ῥδυδϊα] }πιβιϊοθ Δ ηα θῃ- 

Ιατρϑα ρμαϊγϊουϊϑιη. 

5 Χ ᾿- "- “ « ἴω 

ὀργὰς τῶν πολλῶν ομοιοι. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΟἸΣτΩΡ. 88. 3. 

Ά » , ἊΝ - ΄ “ ΄ 

γὰρ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἱ τε πόλεις 
« ΄ Ἁ Ἷ ΒΩ ᾿ 

καὶ οἱ ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι δια 
Ν ΧΝ ᾽ 5 2 » ΄ ΄ Ξ « Ν 

τὸ μὴ ἐς ἀκουσιους ἀναγκας πίπτειν" 0 δὲ 
«ααβσεν 

πόλεμος ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ᾽ ἡμέραν 5 

Ν “ ΄ Ν Ν » τῶν γα ΄ 

τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερίζοντα που 
’ -“ 4 Χ 5» ,.: δ «ε ᾿ Ἂ - αν 

πύστει τῶν προγενομένων πολὺ ἐπέφερε την ὑπερβολὴν τοῦ 
“ ᾽ν ΄ “ 5 , γ ΄ 

καινοῦσθαι τὰς διανοίας τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει το 
κ᾿ - “ » , 

και τῶν τιμωριῶν ατοπίιᾳ. 

ον Χ » -“» » 7 “ 

και Τὴν εἰωθυϊαν ἀξίωσιν των 

» “ » ἌΧΟΣ ᾽ ΄ “ "ς ει» Α 

6 ὀνομάτων ἐς τὰ εργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μεν 

γὰρ ἀλόγιστος, ἀνδρία φιλεταιρος ἐνομίσθη, μέλλησις δὲ 

προμηθὴς δειλία εὐπρεπὴς, τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνανδρου 
΄ Ἂ Ἃς “ ἣς ΄σ ᾿ 

ἡ πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν. 

1. τῶν ὡρῶν ξυντυχιῶν 6. 
8. ὑφυστερίζοντά ρ. 9. πίστει Ω. 
προσγενομένων 8. 
τ΄] ὁπ|. ἰ΄. 
15. πρὸς ἅπαν] παράπαν 1,.0.Ρ. 

. τὴν ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦσθαι τὰς 
διανοίας] πα 15, τὸ καθ᾽ ὑπερβολὴν 
καινοῦσθαι τὰς διανοίας. (ΟὐὐἸηρατο 1)6- 
τποϑίῃ. ἀραϊηδῦ Αὐἱδίοογαίθβ, Ρ. 087. 
Ἐεῖβικθ. τοσαύτην ὑπερβολὴν πεποίηνται 
τῆς αὑτῶν αἰσχροκερδείας. 

11. τὴν εἰωθυῖαν---ἀργόν] Τιαπάαί Ρ]α- 
τάτοῖ. 46 Ααα]. Ρ. β(. ν]. ποὸβ8 δᾶ ὅ4]- 
1α8:. Οταῖ. (ὐαίοηϊβ. Εδάθιῃ δα δικαι- 
ὠσει Ὁ. Ηδ]. ρᾶρ. 151. 4] τὴν εἰωθ. 
τῶν ὃν. ἀξ. ποι τηΔ]6. ΝΑ 585. 

12. ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει] ΤΠ 
ΘΟΠΟΙΪαδῦ νν6}} Ἔχρ]αἰηβ δικαιώσει ὈΥ τῇ 
ἑαυτῶν δικαίᾳ κρίσει, ΟΥ κατὰ τὴν ἑαυτῶν 
κρίσιν, “ΑΚ«8 {π6ὺ {πουρηῤ ΡΓΟρον.᾽ 
Τ)1οπυβῖιθ. ῬΑΓΑρΡΏγαβθβ Ὁ ὈγῪ ἄλλως 
ἠξίουν αὐτὰ καλεῖν. (1)6 ἽΠ ππογά. Π]80. 
δαάϊοίατη, ο. 20.) 
13. ἀνδρία φιλέταιρος] “ΑΔ σοιιτᾶρο ὅ6- 

“« νοι τὸ {π6 Ἰηϊογοϑίβ οἵ 118. [θη β.᾽ἢ 
ΠἼ6 νου φιλέταιρος Πιὰ8 τϑίθυθησθ ἴῸ 
τΠο56. ἑταιριαὶ χνῃΐϊοῖ ἄγ οἴϊθη ]}ι 64 
τὸ ἴῃ {6 εἰσ. θοῦ, {16 “ Ὀγούμον- 

6. τὸ παρὸν 1,.0. 
προγεγενημένων α. οαπῃ [ΟΠ Υ510, Ρ. τύᾳ. 

τοῦ] ἐς τὸ Π᾽ΟΠΥ 5188. 
12. ἀνδρεία ΟΡ. ς.ἀ.6.1. 

ης ὁρμὰς 1,..0.Ρ.α. 

το. κενοῦσθαι Δ.Β. ἘΝ. ἢ. 

φιλαίτερος Δ.(.Η.Ρ.Θ.ἃ.6.}..1. 

«ς Προᾶβ, οἴπ05, ΟΥ̓ Βοοιβί65,᾽ σοπηροβοα 
οἵ ᾿παϊνιτια1]8 οὗ [ῃ86 βαῖηθ ἃρ8 ΟΥΓ Ρ0]}- 
[108] οοπαϊομ, απὰ ψΏΙΟΝ ἴῃ ἃ ἰον 
βίαϊθ οἵ ρίθ]]ῖς ρυϊποῖρ]θ βαρθυβθᾶβ 
Π]6 5 4πἰ165 ἀπα αἰδοίοπβ [0 {Ππ6 οοτη- 
τη ηΪΐν δύ ἰΓρΘ. 

15. τὸ πρὸς ἁπὰν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν 
ἀργόν] [π᾿ ΡΟ] ἶο41 αἰδραΐοβ [π6 Πιϑβδί 
ἡπαρίηρ ἀπ τηοϑὺ οἶθαῦ βἰρ θα Ἰπαϊν]- 
818. οὰπ ΠΘνΘ 6. Ζθδ]οιιβ ῬΑΥ ΖΔΗΒ ; 
Ῥδοαπβ {ποὺ 866 1Π86 ἔδα]!β οἵ δἰῦπου 
ῬΑ 88. Ψ6]1 ἃ8 1[8. τηουῖῖβ, ἃη οδἢ 
ὨΘΨΘΓ ὑΠπογθίουθ σοη θπιρ]αΐθ 118. 510 6688 
ἢ ἀπ ]]ογ 6 βαςβἰδοιοη. 118. ννὰ5 
{π6. βϑθογοῦ οἵ. (ἰοονοΐβ. ἀρρατοιζἸοορῖ- 4 Υ̓ 
Βίοῃ. ἰπ {Π|Η6. Οἶν}} πᾶσ; 6. κηθυν, θοῦ, 
ΡΆΓΙ65. Τοο ἀνθ} -ἴο Βγιαραι1Ζθ. ἈθαΡΗΙ]Υ 
ὙνἹΓἢ οἰ ον. 

τὸ δ᾽ ἐμπλήκτως ὀξὺ κ. τ. λ.] ᾽Ἔμ- 
πλήκτως 5 ἀρρ!ῖοα το {π6 πποθυίΐδιη νἱο- 
Ἰοποο οἵ ἃ τηδάπιαη. Πολιτείας ἐμπληξία 
(ἀβολίμοβ, 1118. μϑραῦ, Ρ. 327. Ἀδιβκ6.) 
15. “δὴ πηβοί]οὰ ἀπαὶ τιηδία 0]. δατηϊηὶ- 

τὸ δ᾽ 15 

Ν᾽ 
Ε 
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[ νος ΚῚ Χ ,ὔ , » ,ὔ δ Ν 

ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρᾳ προσετέθη, Τἀσφαλείᾳ δὲ τὸ 
» : ἤ » “ ΄ "΄ Ἂς, ᾿ 

ἐπιβουλεύσασθαι, ἀποτροπῆς προφασις εὔλογος. καὶ ὁ μεν8 
Ἁ ς ε » ΄, ν΄ “ 

χαλεπαίνων πιστὸς ἀεὶ, ὁ δ᾽ ἀντιλέγων αὐτῷ ὕποπτος. 
» ΄ », ἈΝ Ἂν ὌΝ Ἢ ΄ "΄ ΄ 

ἐπιβουλεύσας δέ τις τυχὼν ξυνετὸς καὶ ὑπονοήσας ἔτι δεινό- 9 
’ ἈΠΟ ᾿ 3 δ αν ΄ “ 

5Τερος᾽ προβουλεύσας δὲ ὅπως μηδὲν αὐτῶν δεήσει, τῆς τε 
ε ͵ Χ Ν Ν » , » ΄ τ - 

ἑταιρίας διαλυτὴς καὶ τοὺς ἐναντίους ἐκπεπληγμένος. ἁπλῶς το 

δὲ ὁ φθά ὺ λλ ) δρᾷν ἐπηῃνεῖ ὶ ὁ εὖ φθάσας τὸν μέλλοντα κακὸν τι δρᾷν ἐπῃνεῖτο, καὶ ὁ 
» 7, Ν ᾿ , Ἶϑ ᾿ ᾿ ἘΝ ΤῊΝ ᾿ 
ἐπικελεύσας τὸν μὴ διανοούμενον. ’ καὶ μὴν καὶ τὸ ξυγγενὲς τι 

1. ἐκπλήκτως Ὁ. ἀσφαλείᾳ Ω. Ηδδοῖς. ῬοΟρρο. ἀσφαλεία (ᾷ. ΤΟΥ οἸηΠ68, 
ΒεΚΚ. (061}]. ἀσφάλεια. τὸ] τοῦ 1,0... 2. ἐπιβουλεύεσθαι Ια. 5. δεήσει 
ΑΙΒΟΙΕΘΉ ΡΟΝ ς. ἃ.6.ἴ.σ.}... Ηδδοκ. Ῥορρο. (Ο6]]. ΒΕΚΚ. Ψα]ρο δεήσοι. 
τε] ὉΤη. 1. 6. ἑταιρείας Α.ς.8.1. 

νοούμενον (. 8. τὸν] τοῦ Β. 

““ βΕγΆ ΠΟ, δοίη ὈΥ ἢΐβ ἃπα ίαγίβ, 
“εν ἢ ΠῸ ΘΟΠΒβΙξίθπον οὗ ραγτροβο." [ἢ 
{Ππ6 Ῥγυθβθηΐῦ ραάββαρθ 1 566ΠῚ8 ἴ0 Τ]θΔ ἢ 

ΠΟ τη 8 {Π8η ““ ὈΠΠ6 ἔγαηΐ!ς ν]Ο]θη δ. 
1. ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι] 

ΤῊΘ ἀαἴϊνο οαβ6 ἀσφαλείᾳ 5668. 5Β10- 
Ροτγίθα Ὀγν {πὸ δαϊῃουιν οἵ [Π6 ὅ6Π0]:- 
δῦ, γγ»0 1 ορυοῖβ τ᾽ δι ἀσφάλειαν, ἅπα 
Ὀν {Π6 ραββαρβ, Π]. βύ, 6. τὰ ξύμφορα 
ἀσφαλείᾳ πράσσοντες. τ. ΜΑΙ] ἴῃ 
15 ΜΆ. ποίθβ. 566Π18 1Π0]1Πη66 ἴ0 ὈΓΘΙαγ 
{Π15 τϑααϊηρ, ν]οὴ δδοκ ἀπ ΡΟρΡΡο 
Πᾶν ἰηἰγοάποθα Ἰηΐο [Π6 ἰοχί. 6 
ΤΠ Δ ΠΙΠΡ᾽ Μ01}} 1Π6η Ρ6, ““Βυΐ 56ΐδὶυ ἴὸ 
“ἢ ΘΟΠΟΟΓΌ ΤΠΘΑΒΌΓΘΒ. ἀρδϊηδῦ Δ ἢ ΘΠΘΠΊΥ, 
“ἐ τνὰβ δοοοπηΐδα θπΐ ἃ ἀδοθηΐ ργθίθησθ 
“ΚΟΥ ἀθο!πηρ {ΠπΠ6 οοπίοϑδ. ἢ ἢ]ΠῈ 
““ ἉΙΔΟρ ΠΥ." Ταῦ 15, ἃ Ιηδῃ ννὰβ Τ6- 
ααϊγεα ἴο ΘΟΠΊΠηΪζ Ἠ]Π1561{ ἘΠΟΓΟΙΡΉΪΥ 
δα θογοπα τθο8] : 1 Ἰῃ σοπα ποίησ Π]Β 
ΒΟΒΕΠΙΥ ἀραϊηβύ [ῃη6 Ορροβὶίθ ραγίν ἢ 
ΒΘΘιηθα [0 Πᾶνθ ΔηΥ τϑρατα ἴο ἢΪ8 Οὐ 
ξαΐιγα βαΐοίυ, ἃπΠ 80 10 6 Ὁμν]]Πηρ 
αϊΙΘΙ]ν το ΤΠτονν ἀὐνᾶν ἴΠ6 ΒΟ θαγα, ἢ 
γγὰ8. σΟΠΒΙΠογθα 88 τηραϊζαίηρ' ἴο ἀοβοτί 
{Π6 οδιι86 οἵ 15 ἔγθπαβ. "15 15 ἸΠΟΤΘ 
ΓᾺ]]Υ Ἔχργθββθα ὈγῪ τ μαΐ [ς}Ὸ]]ονν8, ὁ μὲν 
χαλεπαίνων κ. τ. Χ. “Ηὀδν»ῇῆο δανοοσαίεβ 
“1η6. Ὀ]οοαϊοδί ππθαβιιγοβ 18 [6]Ὁ ἴοὸ 
“ Ῥ]Ιβδᾶρο ΒΙΤηΒ6]Ε ἴοὸ ΙΒ ραγίυ ὈῪ {Π6 
“ἸΠΘΧΡΙΔΌ]Ο ΟΠ ΠΟΘ τυ ΠΟ 6 σῖναβ ἴὸ 
κε ΤΠΘΙΓ Δαν ΓΒΆΓΙΘΒ ; Π6 ΠΟ ἀθργθοαΐθβ 
““ ΒΕΨΟΥΙΓΥ ζονν γα 5 {Π6 ΘΠθιην ἰδ ἱπουρῃΐ 
“10 6 βθουσίηρ ἴο ΗἿτη5ο Γ ἃ τοῖαρο ́ η 
“Ξ 1ῃ6 οᾶδ6 οὗ {Παΐ ΘΏΘΙῚΥ ΡΓῸΝ Ἰηρ᾽ Ἤοτο- 
“ αἴτεον νἹοϊουιουβ.᾽" ΒΘΚΚΚΟΥ ἀπα ΟΟ]]ῈΓ 

διαλύτης ᾿ὰ. ἤ. ὃς μὴ ἐπικελεύσαντος δια- 

τοδὶ ἀσφάλεια, ἀπ (ἀΌ]16Γ ἱπίεγρτοίβ 
80 ΨΌΓΩΒ, “( ΒΘΟΌΓΙΓΥ ἴῃ ΤΈΡΑΤΑ [0 Ρίδη- 
“ ηηρ ἀρδιηβῦ {Π6 ΘΡΡοΒίϊθ ῬαΙΙΥ -᾿ 
““ ᾳφῃρα αἰποῦ δα 1Ἰη5161485,᾽ 

4. τυχὼν) “1 Πα. 5Βισοοοαθα ἴῃ ἢΪ5 
““ ρὈ]εοῦ." [Ιι᾿ [Π8 ποχί 11π6 τῆς ἑται- 
ρίας διαλυτὴς 18, “ὉΠπΘ Μ}}10 ὈτΤθακΚΒ ΠΡ 
““ Ἠ5 ρατγίγυ. 

καὶ ὑπονοήσας) ΠΙΟΠΥ 5115, Ρ. 151. 1ἴὰ 
Ἰπογρσθίαίαγ : καὶ οἱ τὰς ἐπιβουλὰς προ- 
ἐπινοοῦντες, εἰ φυλάξαιντο, ἔτι δεινότε- 
ροι. ὰ ΒΘ ΘΗΓ]ἃ προβουλεύσας Θεῖ- ὁ 
δὲ προειδόμενος, ὃ ὅπως μηδὲν αὐτῷ δεήσει 

μήτ᾽ ἐπιβουλῆς, μήτε φυλακῆς. Τυκεκ. 
ἥς ὁ ἐπικελεύσας τὸν μὴ διανοούμενον: 

“Τὸ ννὰβ {πουρηΐ ἃ ψουίῃν ἀθθα 1[ δην 
κε χη8Π ΘΟ] ΘΗ] δῦ Ἰηΐο 18. ραγίν, δης 
ΠΥ ᾿ποσυ]αΐθ υνἹ Ὁ 105. ἘΠΠΒΟΓ ΠΡ ]οιι5 

“ς ΒΡΙΤῚΌ ΔΩΥ ΟΠ6 ΨηΟ Ὀείογτθ δα 8}- 
“' βία! πε ΠΌτΩ Ἰοϊπἰηρ᾽ ἰδ, ἀπ Πδα πὸ 
τς τβουρπΐ οἵ οπίοτῖπρ; ᾿πίο 115 νἱο- 
Ἰϑηςε8. 
8,, καὶ μὴν καὶ τὸ ξυγγενὲς κ. τ. λ.} 

“6 [168 οἵ ραιΐυ τεσ Π6]α ἴο ἢ6 
“ ΒΙΤΟΠΡΘΓ πη ἴΠ6 {168 οἵ Ὀ]οοῦ, Ρ6- 

Οαιι88. ἃ ΤΠΘΙΠΌΘΓ οἵ [8 581η6 ῬδυΐΥ 
κε γνὰ8. ΤᾺ ΤΘΔΟΙΘΓ ΤΠ ἃ ΤΘ]ΑΙΟΠη ἴο 

ἀἀτ6 νοῦν {Π]ηρ' 1ἢ γΟᾺΙ σαῖι88 ΨΊΓῃ- 
Οὐδ ΒΟΙῸΡ]Θ: [ῸΓ 51|0}) ἈΒΒΟΟΙΔΙΙΟΠΒ 

“αν ποίησ ἴο ὁ ν] ΔΠΥ 1]6ΡᾺ] 
““ Δ] Δ]]Ον 6 Ῥεποῆϊς, θα ἀτὸ Γουιηθα 

ἴῃ νἹΟ] ίΊοη οἵ {Π6 Ἰαννβ, 1 ἃ ΒΡ: γ οἱ 
ΔΙ ὈΙΠΟΠ ἃΠα ταρδοϊίγ.᾽ Π6 νατὶθα 

ΠΟΠΒίΓΠΟΟη οὐ μετὰ ὠφελίας Ἐπ τ 
-- πλεονεξίᾳ ΓΘΒΘΙΊΠ]68 {Παἱ ἴῃ 11. 520, 
εἰ ῥαθυμίᾳ--- καὶ μὴ μετὰ νόμων: Ξ δι, ΔῈ; 

᾿ 
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έρ ο ὩΣ μὲ 19 ΄, 3. Δ Ν ΟΝ ΧΙ , 5 

τοῦ ἑταιρικοῦ ἀλλοτριώτερον ἐγένετο διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἰναι 
΄ “ » ἊΝ Ἁ “-“ ν ΄ 

ἀπροφασίστως τολμᾷν᾽ οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμένων νόμων 
΄ “ Ν εἶ ἊΝ -“ 

ὠφελίας αἱ τοιαῦται ξύνοδοι, ἀλλὰ παρὰ τοὺς καθεστῶτας 
ὔ Ἂν Ν 5 “ » Ν ψ. » ἴω ΄ὔ ΄ 

το πλεονεξίᾳ: καὶ τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις οὐ τῷ θείῳ νόμῳ 
“ ΄, “Ἃ “ “ “ ΄ τῳ ΤᾺ 

τι μᾶλλον ἐκρατύνοντο ἢ τῷ κοινῇ τι παρανομῆσαι. τὰ τε ἀπὸ 
“ » , “ ΄ » ΄ » “ ᾽ 

τῶν ἐναντίων καλῶς λεγόμενα ἐνεδέχοντο ἔργων φυλακῇ, εἰ 
» 

Τὰ ΄ γ ν᾽ ΄, ’ὔ 

προὔχοιεν, καὶ οὐ γενναιότητι. ἀτιτιμωρήσασϑθαί τέ τινα 
Ἂς ’ Τὺ Ὰ 5 ΚΝ Χ "“- Ἄν ΤΕΣ 5, 

14 πέρι πλείονος Ὧν ἢ αὑτὸν μὴ προπαθεῖν. καὶ ορκοι εἰ ποὺ 

1. τὸ ἀλλοτριώτερον Κ. 
4. θείῳ καὶ νομίμῳ 1)]οπγπ5ῖπ5. (Ρ. 955: 
ἄρα] ἀὰο νεῦβὰβ νδοὰὶ ἴῃ Π. ; 

ἐθέλοιμεν κινδυνεύειν. Τῶν κειμένων νό- 
μὼν ὠφελίας 15. ΤΊ ΠΥ ὑταπβ]αῖθα Ὀγ 
(δ]1ογ, “ ΤΠ αβ. ἀπᾶῖη Ἰθροβ οοηο6- 
“ ἀπηϊ." (ΟὐοἸηραγα {Π6 Ορροβιίβ ἀββθῦ- 
τἴοπ, νυν] Οἢ, ΠοΘΥΘσ, ἀθβουῦν 88. ΠῸ ΠΊΟΥΘ 
οὐϑαϊῦ τΠᾶΠῃ 88 ἃ γῃθίου! 8] Ἔχ ἃρ ΠΟΥ ΠΟ 
οἵ ἃ ““Ἰαιιάδίου [ἘΠΊ ΡΟΥῚΒ δεί!,᾽ ἴῃ ἴβο- 
οταῖθβ, Ῥαπορυτῖο. Ρ. 56. τὰς ἑταιρείας 
συνῆγον οὐχ ὑπὲρ τῶν ἰδίᾳ συμφερόντων, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ τοῦ πλήθους ὠφελείᾳ. 

4. καὶ τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις 
κι τ. 7 Οοίαραγθ Μδοῇϊαν}}]ῖ, ᾿ἰϑίουϊα 
ΕἸογθπίιπα, 110. {Π1. “ΝΟΠ 81 ἔστονα ἵγὰ 
“1 Ἰογὸ οἰτ Δ ἸΠὶ Ππ6 πΠΙΟΩΘ. Π6 8Ιη]Οἰζϊα, 
“86 ΠΟ {τὰ 4116}}} σῃ86. Β0Π0 4 απ] 6 
“ς βρρ]ογταίθζζα 6 φοῃΐγα 1ὰ ραΐγα, 6 60}- 
κε {γα 1 ῬΥΙν ΑΓ ΘΟΙΊΠ 6888, ΘΟΠΒΆΡΘνΟ].᾽ἢ 

ῃ. τά τε ἀπὸ τῶν ἐναντίων κ. τ. λ.] 
“Ἀπᾷ (ῃ6 [αὶ Ῥυόροβαὶβ οἵ {πεὶγ δά- 
“ς ψρΥΒΆΤΊΘΒ Τη6η ᾿ἰδίθηρα τὸ ψ] ἢ ἃ σατο- 
““ δὰ] τναϊομίηρ οἵ ὉΠ δοίοπβ, 1 {ΠῸν 
“ἐ χγογ6 {Π6 ΒίΓΟΠΡΘΓ ΡΑΙΥ, Δηα ποῦ νι 

“ς  γΔΏΪΚΠ688. ἃΠα ΒΡ ]Π1οἰγ.᾽" 1. 6. {ΠῸνῪ 
αἸὰ ποῦ ἰκθ το ἰγιβῦ ἴο {Π6}} ΘΠΘΙηγ 5 
τνογᾶβ, 1 ἢ6. ΟῚ βίτοηρου παῃ [ἢ 6Υ, 
Ῥι Ἰοοϊκθα δηχίοιιθὶν δ 18. δΟΊΟΠ8. 
“ΟΝ νοιΒ ἤδζτνοιιβ μρ88 ἃ 1ὰ ῬᾶΓΟ]6 ὅτι 
«ς γροὶ δ᾽ 11 ἀἰϊδαῖ Μ. 46 Τλόοππθ δ ῃ8 
““ Ὧη6 σοὨϊέγοποθ. “ ἼσΠΟΥΙΘ 66 ατι6 νϑαΐ 
“16. τοὶ, αἴ ἵδη Βυαπῖπρ, “16. οοη- 
“ς βἰθὸγα 66 4 ρϑυς.᾽ Μο]ίαϊγθ, δἸὸςο]θ 
ἄθ Τιουΐβ ΧΙΝ. πὰρ. ΓΧ. Ιόῦτοο το- 
[68 εἰ προὔχοιεν ἴο οἱ ἐνδεχόμενοι. 
“Ἀν τηθᾶβιιγοβ οἵ Ῥγθοδυθοη, 1 {Π 6 Ὺ 
“ (1; 68. οἱ ἐνδεχόμενοι) γνΕγ6 {Π6 ΒίγΟΠΡῸΥ 
““ ρατίγ." Βυῦ Βαγοὶν 10 τνου]Ἱὰ "6 16 
ὙΘΆΪΚΟΥ Ραγίγ, 8ηα ποῦ {Π|0 ΒΙΤΟΏΡΘΥ, 
ταῦ νγου ἃ 6. αἰδροβθα το 6 οδυζίοιιϑ 

εἶναι διὰ τὸ ἀπροφ. 1. 
βα. Ἀεῖβκα.) 

ἀνεδέχοντο 1. 

2. μετὰ τῆς τῶν 6. 
5. ἐκρατοῦντο 1. 60. --᾿λῶς 

η. προύχ. ΒΕΚΚ. 

Δ Πα βιβριοῖοιιβ. ΕῸΓΣ [Π6 ρἜΌΠΟΓΙΆΙ βθηΐ]- 
τηθηΐ ΘΟΙΊΡΑΙΘ Ϊ. 320, 1. καὶ φασὶ δὴ δίκῃ 
πρότερον ἐθελῆσαι κρίνεσθαι" ([Π]5 νγὰ5 
τὰ καλῶς λεγόμενα) ἣν γε οὐ τὸν προὔ- 
χοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλού- 
μενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ κ. τ. Δ. [ἢ {15 
Ἰηβίδηοθ ἴΠ6 (ΤΠ Παη8 τὰ ἀπὸ τῶν 
προὐχόντων Κερκυραίων καλῶς λεγόμενα 
ἐνεδέχοντο ἔργων φυλακῇ (ποῖ {γιιβύϊηρ 
ἴο νγ» μαῦ {Π6Ὺ 5814, θὰ ΤΆΡΠΘῚ νιον’ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΌΒΙν νπαΐῦ {πον (14) καὶ οὐ γεν- 
ναιότητι. ἴῃ {πΠ6 ψογὰβ τὰ ἀπὸ τῶν 
ἐναντίων καλῶς λεγόμενα, ἴΠ6Γ6 18. ἀραὶ η 
ἃ ΠΠΧΘα τηραηϊηρ οὗ “11 ΡΙΌΡΟΒΑ]8 
““ ροηυης ζγοπι (ΠΘῚΓ Δαν υβα τ β,᾽ δηᾷ, 
“ γηαίίθ ὃψ ὉΠ6}} Δα νθυβαγθβ. ἡ ΟὈτηρᾶτο 
ΤΌΣ Ρ; 2. 

8. καὶ ὅρκοι εἴ που ἄρα κ. τ. λ. Πρὸς 
τὸ ἄπορον, ““ἴο τηθοῖ ὨΪ8 τναπί οἵ 8ἃ]]} 
“ς ΟὔΠΘΙ ΤΟβοιτοῦβ." Οὐκ ἐχόντων 15 ἴῃ 
[Π6 Ρ]αγα], Ὀθοαιιβθ 10 ἈΡΡΙΙΘΒ. ΑἸ Κ6 τὸ 
ΟἸΠΘΙ ραγίγ, δοσογαϊηρ 0 {Π6 τιδ6ὲ οὗ 
[16 Ῥγθοθαϊηρ ννοτ ἑκατέρῳ. ““ ον {Π6 
“ἐ χῃοιηθηΐ, νΠΘ ἢ ΒΥΨΌΤΗ ἴο ΘἸΓΠ6 1 ῬΑ 

ἴ0 τηθοῦ {πΠ6 τναπῦ οὗ 811 οἴποὺ τὸ- 
ΒΟΙΓΟΘΒ, Οὐ. γογθ ὈΙΠΠἸηρ,, 50 Ἰοπρ' 
85. {Π6 Ραγῦ 68. σού ΠῸ Ρονοι ἔοι ΔΗΥ͂ 
Οἴδμου φαατίου : Ὀαΐ 50 ΒΟΟῚ ἃ8 Ορρου- 

ὑπηϊν οἴἴοσθα, μ6 νηῸ ννὰ8 ὕπ6 ἢγβί 
ἴο ἴα Κθ οουγαρο, 1 ἢ6 8ανν 8 ΘΠΟΙΗΥ͂ 
ΟΠ Π5. σπιατγ, νυ υθακοα Ὠ8 νθησθδη66 
Οἢ πη] ΨΠΘη ὈΠΒΙΒρθοίηρ νυ} ἃ 
ΚοπθΥ το] δ {Πδη 1 6 μα ἀοῃδ ἰξ 

κεν}. [ΑἿΣ ναγπΐηρ' σἴνοη ; ἀπ ἢ6 ποῖ 
ΟἾΪν τοοκοηθα {Π6 βαίοίν οἵ {ππι5 ἀο- 

«ἐηρ 10, θυΐ {παῦ π6 σαϊπθα [Π6 ρΥ]Ζο οἵ 
ΡΠ ν Ῥοβι 65, ἴῃ {Π|18 ον Θυγ ΘΔ ]ηρ᾽ 

“ῊΪθ. δηϊαροηϊδβί." ὭὍρκοι διδόμενοι 8 ρ μ - 

ω 
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357 ’ὔ “ Ἂ ΄ Ε Ἢ Ἃ, Ἂς 5᾽, ἣν 

ἄρα γένοιντο ξυναλλαγῆς, ἐν τῷ αὐτίκα πρὸς τὸ ἄπορον 
ε ’’ ΄ Ε » ανς ἢ Ε ΄ » 

ἑκατέρῳ διδόμενοι ἴσχυον οὐκ ἐχόντων ἄλλοθεν δύναμιν: ἐν 

δὲ τῷ ντι ὃ φθά θαρσῆσαι, εἰ ἴδοι ἀφ ἐ τῷ παρατυχόντι ὃ φθάσας θαρσῆσαι, εἰ ἄφρακτον, 
“ Ν Χ ’ » ΄σ Ὁ 3 Ἂ ΄“ “-“ Ν 

ἥδιον διὰ τὴν πίστιν ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, καὶ 
᾿ --- ͵ ΄ὕ Ν 7 - 

ὅτό τε ἀσφαλὲς ἐλογίζετο [καὶ ὅτι ἀπάτῃ περιγενόμενος ξυνέ- 
᾿ ς“- Φ' ΄σ΄ 

σεως ἀγώνισμα π΄ - ῥᾷον δ᾽ οἱ πολλοὶ τ 

ὄντες τ κέκληνται ἢ ἀμᾳθεῖς Ὄγόθο, καὶ τῷ ΠΩΣ κἰσχύ- 

νονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. πάντων δ᾽ αὐτῶν αἴτιον ἄρχη 

ἡ διὰ πλεονεξίαν κα καὶ ΠΟΤΕ πὲ [ἐς δ᾽ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ 
ἀεπτ» Ἄε ὮὭκτις Σ ἌἍκιν ᾿ ᾽ ἅττ τῶι. ξὸ ὄσνις 

ἐξ τῶ τος, ἐγίγνοντο ἐς 85}: τὸν ἄπορον ΠΡΟΣ τὴν ἄπορον ΕΒ τὰ ἄπορα Ἐ-: 

5. Ἐπ 2: εἰ] ἢ ἘΝ. 6.1. ἴδῃ ΝΟΝ.ο. ὑπ: ὍΣ. . τό τε] ὅτι ἃ. 
ἀνάγκη περιγενόμενον ἃ. 6. προελάμβανε ἃ Ξ ΠΤ ΠΣ Α.ΒΗ.».Ἀ. 
πολλοὶ] οὁΠ|. 6. η7- τὸ μὲν δι. αἴτιον ἀρχὴ Δ.Β. σ. πῇ ̓. σ. Η. ΚΙ. ΚΜ 0: 
ΡΙΝ.«.».. Ῥορρο. (6ε}}]. ΒΕΚΙκ. ἘΠΕ δ᾽ ἀρχὴ ἃ.1. οοίει! αἴτιον ἡ ἀρχή. 

ΒΘΟΙῚΒ ΠΟΙ [0 βἸσηϊν ““Οαἴἢ5. ἰάθη, 
(α5Β ἴῃ Εὐυτρια. [ρῃϊρθη. Ταῦτ... 718. 
Μδύμμ1:0.} ἀπ ποΐ, ἃ5. ἴῃ6 δχργθββίοῃ 
ΘΘΠΘΙΆ]]Υ 15 ἴο θ6 ἴα Κθη, “δ ἢ οἴου :᾿ἢ 
{Ππᾶῦ 15, 1 ὁη6 Ῥατίν τοι] σοηβθηΐ ἴοὸ 
{ταδί ἴο {πὸ οαἵῆι οἵ Π15. δηίδροηϊβί, ἀπηα 
Δ] οννοα Ὠϊπὶ ἴο θβοαρθ ὑπ δχίγθηίν οὗ 
ψνΘηρΘΆΠ06 Οἡ ΘΟΠΟΙΠΟΉ Οἵ ΠῚ5 Βιν θα] Πρ᾽ 
ἴο ΟΌΒΘΓν 6 ΞΘ Οἢ ΤΟΓΠῚΒ. ἃ5. ΜΈΓ ᾿πηροβϑα 
ΟἿ ἢὨϊπη. ΕῸΓ [Π6 ΘΧργ βίο ὅρκον δι- 
δόναι, ἸῺ 115. πι5114] 56η86, 1. 6. “10 Ὀ6 
“ ΨΠ]Πηρ᾽ [0 βία [Π6 1βδῖι8 οη ἴΠ6 δίῃ 
“οὐ {Π6 ορροβίίθ ραγίν, Ὀθ]!ονιηρ Ὠϊτη 
“0 Ὀ6 ᾿πποορρηΐ, ᾿ἴ Π6 ϑύνοσβ {ῃαΐ ἢ6 
κι ννὰ5 80; 8η6 {χπ|50]πρ ἴο Ὦ]5. Οδίἢ, ἃ5 
“ἃ ΒΘΟΙΤΙΥ ΓΙῸΣ ΙΒ σοοα σοπαποί [ῸΓ 
““ [86 ἔαΐαγα,᾽ σομρατα Υ΄. 77. 4. Ηετο- 
ἀοί. ΝῚ. 86, 12. ἀπ Ασιβίοι]θ, ἈΠοίουϊς, 
1. τρ, 27-32. ἼΤΠ6 Β6η88 οὗ 1π6 ψΠΟ]ὸ 
Ῥάββασθ 18 ΠΟΥ 4150 υν6}}] θβχργθββθα ὈῪ 
ΜδΟΒΙάν Ι}:, βίου. ΕἸοσθηῦ. 11. “Θπδηΐο 
“1 ἼΠΡΔΠΠΟ ΤΊΘΒ66. Ρῖπι [Δ0116 6 5ΒΙΟΙΙΤΟ, 
““ ταπίο ρῖα Ἰοάδ 6 ρογι 86 ἢ δοσιυϊβίδ. 
ΚΕ ΡΘΙ απδδίο ΟἿ] ἸΟΤΠΪΗΙ ΠΟΟΙΨῚ 5000 
““ρρηθ Πα ΙΒΙΓΙΟΒΙ ἸΟά αι, 6 1 ὈποΟηὶ 
“ σοῖηθ. ΒΟΙΟΘΟὮΙ Ὀ]ΑΒΙ ΠΑ]. Ῥᾷον κέ- 
κληνταῖι 15, “ΤΠΟΤΘ ΘΑΒΙΥ σαϊη {Π6 ΠΔΙη6 
“ οἵ," “Μβρηὴ ἴῃ ρθῆργαὶ, ψῆθη α15- 
ἡ Βοπϑβί, ΤΏΟΓΘ. ΘΑΒΙΥ ρσαὶη ΟΥΘΩΙ [ῸΓ 
κε ΔὈΠΠῦν, {ΠΔΠ, γνΠΟΠ ΒΙ ΠΡ], {πον σαὶη 
““ ογρα!ῦ ἔου Πποηοβίγν." 15 15 Ἰηβουίθα 
85. ἴΠ6 ΥΘᾶβῸη ὙΨΏΥ ΒῈΘΟΘΒΒΙα] ΡΟΓΠΩΥ 
νὰ ΤΑΙΠΘΥ ουηπ]αῖθα {Π8ῃ ἀείοβίθα : 
ὙνὮν ΠΊΘη του] ταῦπου ἀδοεῖνα Οὐ 8 
{πὰ 6 {Πϑιηβοῖνοβ ἀθοεϊνϑα. 

ἀπὸ τοῦ προφανοῦς εΘδ ΡΠ ΓΑΒΙ5 
ΤΠποΥΙΑῚ δηλ ]]ατβ. ΔΊ. 1. 25, 4. 66, 
τ εἴ 11. 0923; 32. σΚΕΕ. 

9. ἡ διὰ Ἐπ τεο  α; καὶ φιλοτιμίαν] 
““ ῬΟΙΨΟΥ [ῸΓ [Π6 βᾶκ6 οἵ σονείοιιβηθβ88 
““ ἈΠ ΔΙΠὈΙΓΟΝ :᾿ 1. 6. ““Ῥυγϑιιθα [ῸΥ 
κε ΤΠ6. βᾶῖκα οὗ {Ππ6Ὸ σγδι βοδίοη τ ὩΙ ἢ 11 
““ ΔΡΌΤαΒ. ἴ0 {Ππ6886 Ρϑββίοηβ." Ἔκ δ᾽ 
αὐτῶν Β5Ιρη]Π685, ““8ΠηΠ4 ΔΙΒΙηρ [[ΌΤῚ 
“6886. πηοίνεβ,᾽ ΟΥ̓ ““ΘηΒΌΙηρ ΠΡΟΠ 
“ [686 :ἢ {ΠδὉ 15 ἴ0 βᾶγ, Βιρογδ] θα ἴο 
[Π6 ἀδἤπηϊτ6 τηούϊνοβ ὑνῃ]Οἢ Ἰθδα τηθη ἴο 
ΘΙ ΠΑ Γὶς ἴῃ ΡΟ] 164] οοπ᾿θβίβ, {Πθν οοη- 
{γταοῦ ΘΠ ΟΠο6 ΘΠ ΑΓ Κοα ἴῃ ἴπθῖη ἃ 
Ῥαγίν Βριτῦ ἸνΠΟῸ]]ν αἰβθ ποι ἔτοτη {Π6 
ΟΠ]δοῖβ. οἵ {6}. ραγίν, δῃᾷ ψῃ]οῃ ἰ5 
ΒΟΠΊΘΌΠΠΘ5 ὑγδηβιηϊ6 4. ονθη [0 {πΠΕῚΣ 
ἀἰδβοθηδηΐβ, γηθ πη ΠῸ αἰβίϊηος ΠΟΙΙΟΠΒ 
οἵ {Π6 οτὶρ πα] ὁαπι58 Οἵ ΠΆΤΤΟ] ἅτ Ρτο- 
βουνά. 9.0} ψὰ8 [Π6 οἂβθ ΨΠ [π6 
ξοῦ ΟΠ 8 οὗ {Π6 αἰτοῦ αἱ ΟΠβίδ ΠΠΟΡΪΘ, 
8 πη ἢ {Πο86 ἀθδα]ν ἔθ 8 συ Π]ο ἢ πᾶνο 
ῬΓΟν ΑΙ] ἔγομη {πη6 ἴο ἔπηθ διηοηρϑί 
[π6 Ἰοντοῦ οἷαββθβ ἴπ [τοϊαπα. [πὰ ἴῃ6 
Οὔΐτασοβ ΘΟΠΊΠοἀ ΒΟΠῚΘ ΣΒΑΙΕΙ ΔΡῸ 
Ὀγ 186 Ραγτῖοα (α]]εα « Ολγαναίβ᾽ ἀπ 
“ ΒΘ Πδηανοβίβ," ““ΠΘΙΙΠΟΥ {Π6 ΡΘΓΒΟΠΒ 
κνῃ0. προῦθ δχροιίθα [ῸΓ ἴΠ656 οι- 
“ γάρθ8, ΠΟΙ͂ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 6]56, σου] [6]] 

γνΠαῦ τνὰβ {πὸ αἰβριίθ. [10 τνὰβ ποίο- 
ΤΊΟι5 ΠΟ νοῦ (ὑαταναίβ ἀπ νΠῸ 
νοῦ αηπανθϑίβ, 8η6] {Π15 ννὰβ ἃ]}.᾽ἢ 

ἘαΙΠθασρ. πη. Κερὶβῦ. 1811. νο]. 1. 
θ᾽ 154: 
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“ "“ ’, Ν ΄ . Ν 3 -“ 

φιλονεικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. οἱ γὰρ ἐν ταῖς 

,»"" 

᾿ς 

΄ ΄ “4 δ᾽" ΘΝ ΠΗ » “2ἷὅ᾿, ὦ ΄ 

πόλεσι προστάντες μετ᾽ ὀνόματος εἐκάτεροι εὐὑπρεποὺς, πλη- »᾿, θους τε ἰσονομίας πολιτικῆς 
ν 7,» ΄ ΄ὔ ὰ 

καὶ “ἀριστοκρατίας σώφρονος 
ἔω , Ν Ά, Ν ἣν , θ ΄ὔ θΘλ » ΄σ 

προτιμήσει, τὰ μέν Κοινα ογῳῷ εραπεῦοντες α ἐποίουντος 

Ν ᾿ ΄ ᾽ “ » ῇ , ΛΝ τ" 

παντὶ δὲ τρόπῳ ἀγωνιζόμενοι ἀλλήλων περιγίγνεσθαι ετολ-5 
ΜᾺ Ά ΄ » , 4 Ἃ 7 ᾿΄ 

μησάν τε τὰ δεινότατα ἐπεξήεσαν Τε, ταᾶῦ “τιμωριαῷ, ἘΤε 
τὰ ᾿Ἔ Ξ- , ͵, 

“μείζους, οὐ μέχρι τοῦ δικαίου καὶ τῇ πόλει ξυμφόρου προ 
΄, 3 κ Ἄν τὸ ͵, ΠΟ τ κ ", ἜΣ ἐο" ἡ 

“τιθέντες, ἐς δὲ τὸ ἑκατέροις που ἀεὶ ἡδονὴν ἔχον ὁρίζοντες, 1: 
ἈΠ ἫΝ ἣν, ΄ 507 ᾿ ΩΣ Ν ἢ Ν 

καὶ ἢ μετα ψηφου ἀδίκου καταγνώσεως ἢ χειρὶ κτώμενοι τὸ 
ΕΝ ε “ 53 δ ΕΥ̓ΕΨ) , ᾽ ΄, 

κρατειν ετοιμοι ἧσαν τὴν αυτικα φιλονεικίαν ἐκπιμπλαναίι. 1θ 

1. φιλονικεῖν ᾳ. 

γενέσθαι 1. 

4. πολιτικῶν 1,.0.Ρ. 
, προστιθέντες Κα. οὐατὴῇ Π)Ιοηνβῖο. τιθέντες 1. ρ 

Ἂν ᾽ Ὺ' ἀριστοκρατείας Υ. 5. περι- 
8. ἡδονὴν ἀεὶ «.ἴ. 

το. ἐκπιμπλάναι Α.Β.Ἐ. ΕΝα.Η.Κ.α.ἢ. Ῥορρο. (ἀοο]1ευ. ΒῈΚκ. ἐκπιπλάναι 6. ἐμπι- 
πλάναι 1,.0.Ρ.». ἐμπαπλαίναι δ΄. νυ]ρὸ ἐμπιμπλάναι. 

53. ἰσονομίας πολιτικῆς] ““ὙΠαῦ 6688] 
““ 7ανν, θαυ πρ νυν μαΐ ᾿π5Ὲ]ν ἄββθσνθβ ἴῸ 
“ς θ6 φΔ]16α “ ΡΟΠ 64] βοοϊείγ.᾽  Πολι- 
τικῆς ἸΠΊρ165, ““1Π6 τϑαοη οἵ οἰζθη 
“ρ οἰζεη,᾽ {παΐ 15, “οὗ δα] ψΊῈ 
“ς 6408], ἃ5 Ορροββα ἴο δεσποτικὴ ΟΥ̓ 
τυραννικὴ,-- πόλις γὰρ οὐκ ἔσθ᾽, ἥτις ἀν- 
ὃρός ἐσθ᾽ ἑνός. 

6. ἐπεξήεσάν τε, τὰς τιμωρίας ἔτι μεί- 
ζους κ. τ. λ.] ΒΕΚΚΕΙ ἅπα (ἀΌΠ1ῈΓ Πᾶνθ 
Ροϊηΐβα {Π6 ραββᾶρβ 1 ἃ σΟΤΏΙηΔ Δ[ΓΘΓ 
μείζους, 8 1᾿ἴ ἐτόλμησάν τε τὰ δεινότατα 
Δα ἐπεξήεσάν τε τὰς τιμωρίας ΜνΕΥΒΘ 
ΤΏΟΓΕ ΡΓΟΡΘΙ͂Υ͂ ΟΡΡοΒβϑα ἴο βοῇ ΟἴΠΘΥ 
τΠ8π ἐτόλμησάν τε---ἐπεξήεσάν τε. 6 
ἀἰβιποιομ 15 {Π6 βᾶπη8 ἡ Β1οἢ Πα ῬΘΘῃ 
τηδ8 ἴῃ [Π6 δα ΠῚ ρᾶτύ οἵ {π6 ομαρίου, 
τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ 
τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ, ἴΠ8. ὁΠπ6 αἰαιιδθ το- 
ξευτῖηρ το [Π6 Ὀ]οοαγ ργονοσδίϊοηβ {Παᾶΐ 
ὙΚΌΓ ἤγβί οἤδυθα, ἀπ ὑπὸ οἴμου ἴο {16 
ῬΙΟΟΩΙΕΙ τγείδ]ϊαϊομβ νμ]ο ἢ [Ο]]ονν θα 
τε. Βα 1 ἀοιιθύ τ θίΠμου ἐπεξήεσαν 
τιμωρίας ἴ56 ατοοῖκ ; σογίδ! ]Υ [Π6 ΤΠΟΤΘ 
ΘΟΙΏΠΠΟΠ ΧΡ  βϑίοη νου] θ6 ἐπεξήεσαν 
τιμωρίαις, ““ΤΠ6Υ [Ο]Ονν 64 ἀρ {πὸ ἃρ- 
ἐς ΘΎΘΒΒΟΓΙΒ, ΟΥ, ἃ8. ἴῃ ἴΠ6 ργθϑβθηΐ ρὰβ- 
βᾶρα οἵ ΤΠ ον ἀἸ 4685, “ 1Π6 ἀρρτθββίοη,᾽ἢ 
τὰ δεινότατα, ““ννὶ ἢ νοηρθᾶποο. Κϑορ- 
τηρ Τπογοίοσο {Π6 πβιὰ] βίορρίηρ, νυ 1} 
Ῥορρὸ [ιὰβ αἰβοὸ γοίαϊ πϑᾶ, [Π6 86η868 ψ}}}} 
"»ε, “τον θοῦ ἀαγθὰ {16 πηοϑὺ ΠΟυΎΊθ]6 
“6 ΔΟΙΟΠΒ, ἀπ τονθηρθα {Π6π|, Πϑαρὶηρ 
“ ρῃ τοίδ]Ἰαϊοη ον Ὀθγοπὰ {Π6 ρῥτοὸ- 

““ νοσδῇοι οὗ [Π6 ἢγϑί ᾿π]πτν." [Ι͂ἢ {Π6 
ὙΡΟΓΒ. ἹπητηθἸαἴο]ν [Ο]]οννιησ, 1 ὈΕ ον 8 
[Παῇ [Π6 ἔστι σϑαηϊηρ 18 προστιθέντες, 
ὙΏΙΟΙ 158 ρίνθῃ ὈΥ ΙοηγβῖαΒ ἴῃ ἢΪΒ 
ααοζαίοη οἵ {Π6 ράββᾶρθ, (1)6 ᾿ΓΠππιογα. 
Ηϊδυ. Ψπαϊς. Ρ. δὃρ4. ΒοΙδΚ6.) δπὰ ὃν 
16 Μ5. Κ. (ἀτενίαηαβ.) ΟΟτηρᾶγα 
1Π1|. 45.» 2. διεξεληλύθασί γε διὰ πασῶν 
τῶν ζημιῶν οἱ ἄνθρωποι, προστιθέντες, 
κ- τ. λ. 8586 δἷβδο [Π8 ποίβ οἡ {Π]. 40, τ. 
προτιθέντες τὰς τιμωρίας νου] ΕἸρην, 
“ἐ Βο]αΙηρ οαὖ, Ποποῦποῖηρ, δηδοίϊηρ :ἢἢ 
γνΠογθὰβ ΓΒ ον 6165 ἀοθ8. ποῖ τηθᾶῃ ἴο 
ΒΡΘαΚ οἵ ΔΩ Ἰποῦθαβ οὗ βενθυϊν οΥ- 
ἀαϊηθα Ὀγ Ἰανν ; Ὀαῦ {πα΄ ἴῃ {Π6 Δρρ]1ςα- 
ἸΟΏ, ΟΥ̓ΤΑΙΠΘΓ πη {Π6᾽ ἀθιιβθ, οἵ [Π8 6χ- 
Ἰδηρ᾽ Ιανν, {Π6 ΡῈ ΠΑ] 0165 ἀραϊηβῦ ἴγθΆΒ0}, 
ὙΠΟ ἀγὸ σοηΐαϊηθα 1η [Π6 ἰανν οὗὨ Ἔν ΘΥΥ 
ΘΟΌΠΙΓΥ, ἡνΈ ΓΘ Ἰῃ ΠΟΘ τποΓΘ Τ]ΡΌΓΟΙΙΒΙΥ 
ἴῃ [Π6 τϑαοΐοη {μᾶη ὑΠοΥ πα θθθη ὈΥ͂ 
1Π6 ρᾶγίγ ψμῖο μαᾶ ἢγβῦ ραϊηθα [Π6 
ἀβοθηάθηον. Τιμωρίαν προστιθέντες 5ὶ0- 
πἰῆθ5, “ ἸηΠϊοηρ ρα ΠΙΒΗπιθηΐϊ." Οὐοιη- 
Ρᾶτθ Π1Π|. 17, 2. Εὸγ {Π6 ΘΧργθββίοῃ ἐς 
τὸ ἡδονὴν ἔχον ὁρίζοντες, 566. {Π6. ποίαϑ8 
ΟἿ Ἶν ΟἹ, 4. 71. 5. ΝΜ]. 06, 5. τὸ δηϑονὴν 
ἔχον, “ταῦ νν ΒΟ ΟσσΑΒΙΟΠΘα Ρ]θάβιιγο,᾽ἢ 
Ἰ. 6. “1ῃαῦ νν ]οἢ ρ]θαβθα οἰ που ρατίγ.᾽ 
ΟὐοτΏραχα 1]. 41, 3. 61, 2. Ηετγοασοί. Υ͂. 
ἕο, Υν ὍΟΣ 

9. κτώμενοι τὸ κρατεῖν] ““ΤΥνηρ ἴο 
““σαΐη [Π6 ΔβοΘη 6 ΠΟΥ," ΟΥ, “ΨἘ16 
““ σαϊηϊηρ [Π6 ἀβοθπάθπου.ἢ 
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1ΙΘ 

ἘΠΡΆΦΗΣ, 1 2 1111:. 82. 459 

ΟΘΗΟΥΒΑ. Α.. 427.. ΟἸνΡ. 88. 3. 

“ ᾿ β ᾿, Ἁ ὃ [Ὰ 3. ὧΨ ἕ Ε δ δὲ ΝΥ ́ ΣΡ 18 

οστε ευσε ειᾳᾷ μέν ουὅ ετέροι ἐνομίζον, εὐττρεέπειρᾳ. ε λογοὺ οις 

ξυμβαίη ἐπιφθόνως τι διαπράξασθαι, ἄμεινον ἤκουον. τὰ δὲ 
’ὔ ΄“ “ εἰατ 8 ΄, ΒΑ τ δ » ΄ὔ 

μέσα τῶν πολιτῶν υπ' ἀμφοτέρων, ἢ οτι ου ξυνηγωνίζοντο 

ἢ φθόνῳ τοῦ περιεῖναι, διεφθείροντο. 

Τὴ {Π15 πιὰ ΠΙσΘη56 οὗ 

αγοοΐοιιβ Ραββίοπβ, ἴῃ- 

ἰτῖσιιθ δ ηα μο] 68] ἐᾺ δε 

ΔΌΪΠΠΥ ποτα αἰνὰ ΨΟΙΟΡ πλεῖστον 

ἤουπΠα ἃπ ἘΠΘΕΙ2] 

τηδίο ἴῸ} ἐμὸ ἀδτησ 

οἵ 

Ιηϊπαβ, ἃ5 τον δηὰᾶ 

Δ 10] ΟΟΔΙΒΘΥ 

806 ἴῃ δοίϊοῃ ἃ5 1Π6 ν 

ΕΓ ἀοἤοϊθπὲ ἰπ 6]0- 

4ΌΘΠΟ6Β ἃ πα ἴῃ ΞΘΠΘΓΙΓΔΙ 

γἱθν5. 

1. εὐσέβειαν ἃ. 
πραγίας ς.(.1. 

λόγων ΝΙ͂Χ. 

8. ἀντετάχθαι ἘΚΗ. 

11. κρείττους Π)1ΟΠ 5185, 4Ἐ] οὐ Ἰηΐτα ἥττους. 

1. εὐσεβείᾳ ἐνόμιζον] ὅ66 {Π6 ποία ὁη 
11. 528, 1. ᾿Ἐπιφθόνως τι διαπράξασθαι, 
κε 10 οἤξοί δὴν {π|πρ ᾿π ἀπ οὐϊοιβ δηα 
“ σαν ΤΏ ΠΟΙ." ὅδὸ ἀνεπίφθονα, ΝΠ]. 
77. 2. 5:5 165, “ σοπα ποΐ ᾿γγοργόϑο 8 Ὁ]8 
“Δ ὈΠΘΧΟΘΡΙΕΟΠΑΌ]6.᾽" “ ΡΙΕΙΥ νὰϑ 
“1ῃ [ἈΒΠΙΟΠ ΨΊΓΠ ΠΕΙΓΠΟΓ Ρατγίν, ἢπΐ 
“1Π6Υ ΠΟ βιιοοεαα δα ἴῃ οἰ δοῦ!Πρ᾽ ΒΟΠῚΘ 
““ Θα]Οτ5. ΡΌΓΡΟΒΘ ὉΠΩΘΙ [ΑΓ ᾿γθίθηοθβ 
“ γ γα ΠΕ6]α 1ῃ ΠΙΡΉΘΓ δβίθθμη."ἢ 

2. τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν] “ΠΟΒ6 
““ ΟΠ ΖΘηΒ ΨἼὴΟ ἸοΟΙπθα ΠΟΙΓΠΘΙ ραγίγ.᾽ 
ΑσοΙάθητα!]ν {Ποὺ τγοι]α 4]5οὸ Ὀθ]οηρ᾽ ἴο 
ψηδαΐ ννα 68}} {Π6 τη] ]]ηρ 61455 οἵ 80- 
οἰεῖγ, Ὀδοαιιβα {Π6 ἔννο Ορροβιὶῖθ ρδγ 65 
ΕΓ ΟΟΙΠΡΟΒΘα οἵ {Π6 τίς δηα [ῃ68 
ΡῬοοσ. Βαΐ [Π6 ΡΓΟΡΕΟΙ τηρϑηϊηρ οὗ [Π6 
ψοτὰ ἤδγΘ 5668 ἰο 6, ““Ἃ1ἢΠ0586 ψῃΟ 
“βίο πρϑαΐγα] Ὀδύννθθη {Π6 ἔσο ἔδο- 
“ς ΠἸΟΠ5,᾽ ΤΑ Υ {Πδη ““1Π086 νη ΨΈΓΘ 
“1ῃ ἃ τη 66]6 βία Ὀθύννθθη τνθϑ] ἢ ἀπὰ 
““ Ρονεσίν : ἴῃ ψἘΙΟΙ Ἰαΐίευ βθηβα Ατὐὶ- 
βΒίοἵ]β τι865 {Π6 ἴθυπὴ τοὺς μέσους τῶν πο- 
λιτῶν. ῬοΟΙΙο5, ΙΝ. 11, 4. 

6. οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει] 
ΕΠΓΠοτ, ““ΒΙΟὮ 15 1Πη6 οὨϊοῖ Ἰηρστοαϊθηΐ 
““ 1 ἃ ΠΟΌΪ6 παΐαγο,᾽" ΟΥ̓, “ΠΟΘ οὨϊοῦ 
““ Ἰηρτβαϊθηῦ 15. ΠΟΌΪΘη6585 οἵ παίτγο. 
566 {Π6 ποίβ οῃ 1. 84, 5. γεγο ἴΠ6 οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟῚ 18 Θ]ΠΆΠΥ ΟρΘη ἴο {π6 ὕννο ἰη- 
τεγΡ ΓΘ ΠΟ. 

1 ΧΧΧΠΠ. οὕτω 
“ 5. 7 » ἥ Ν Ν ΄ 

πᾶσα ἰδέα κατέστη κακοτροπίας διὰ τὰς στά- 
“Ὁ Ὁ “ Ν Ν " Ὄ Ν 

σεις τῷ Βλληνικῷ, καὶ τὸ εὔηθες, οὗ τὸ γεν- 

μετέχει, καταγελασθὲν ἠφα- 
Χ Ἃ » ΄ » Ζ' “ , 

νίσθη, τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι ἀλλήλοις τῇ γνώμῃ 
» » Χ ΄ » ᾿ 3 [. 

ἀπίστως ἐπὶ πολὺ διήνεγκεν: οὐ γὰρ ἦν ὁ 
“4 " “ » Ν "΄Ἱ σ 

διαλύσων οὔτε λόγος ἐχυρὸς οὔτε ὅρκος φοβε- 
Ν ΔΥΌ Υ ἘΣΎ. 5 

ρος, κρείσσους δὲ ὄντες ἅπαντες λογισμῷ ἐς 
ΧΝ , σ΄ Χ σὺν ἡ ἢ ΄- 

τὸ ἀνέλπιστον τοῦ βεβαίου [μὴ παθεῖν ᾿μᾶλλον 

8. τῶν πολιτικῶν ἐπ᾽ σ΄. 

1ο. διαλύττων ἃ. 

λογισμοὶ Κι. 

5. Κακο- 

ἰσχυρὸς α.1.1. 

1ο. οὔτε λόγος---οὔτε ὅρκος | ““ΝΕΙΓΠΘΥ 
“Ἐ ῬΓΟΙΏΪΒ6 ΠΟΙ δίῃ. ϑόρδθοο!. (Εα!ρ. 
ΟὐοἸοη. ύδπο. οὔτοι σ᾽ ὑφ᾽ ὅρκου γ᾽, ὡς 
κακὸν, πιστώσομαι. Οὐκ οὖν πέρα γ᾽ ἂν 
οὐδὲν ἢ λόγῳ φέροις. 

11. κρείσσους δὲ ὄντες κ. τ. Χ.}] ΤἼῊΘ 
ΒΟΠΟ]Ιαβῦ. Ἔχ] αῖηβ {Π685886 ψνοσβ ὈΥ ῥε- 
ποντες δὲ οἱ ἄνθρωποι τοῖς λογισμοῖς 
πρὸς τὸ μὴ ἐλπίζειν τινὰ πίστιν καὶ βε- 
βαιότητα. (ἀΌ]]εῦ ππάογβίαπβ {ῃθη, 
κρείσσους ὄντες λογισμῷ ἢ πίστει. Βαϊ 

ΠΘΙΓΠΟΥ οὗ [Π686 ᾿π θυ ργθίδ 05 ΘΧΡΙΔΙἢ5 
ΟΥ̓ Ἰπβ86ΠΠ685. {Π6 Θχίγδ ΓΙ ΠΑΡΥ τη θη] ηρ' 
{π||5. αἰϊδομθα ἴο {Π6 ψοτα κρείσσους. 
Ἰ)οΟΌΓοα βανβ8, ““θηβιιβ ββῦ, “γσιηιθηὶ5 
“ ρέ 7μγογιγαπαίο πυϊηηιὸ τοὶ. ἈΠΡΊ. 
““ βἐοοίοα ἀσαϊηϑ5ί. Ἠφδ εσοππηροῖβ {Πογο- 
ἴογε κρείσσους ὄντες τῶν λόγων καὶ τῶν 
ὅρκῶν. Βυΐῦ {Ππ686 σϑηϊνα σα865 σδπηοῦ 
θὲ {ππ|8 ππαθυβίοοα, ΠΟΥ οδῃ κρείσσους 
ΒΙΠΊΡΙΥ ΒΙΘΉΪΥ κρείσσους τῶν λόγων, 
δνθῃ 1 {Πα ΘΧΡΥΘΒβΙοη σΟα]α Ὀθᾶγ [Π6 
56η886 ψνΏΙΟἢ Π)ΟΌΓΕΘΘ σῖνθβ ἴο ἰδ ; ἃ ροϊπΐ 
1 ἘΠ] Κ [ὯΓ ἔτοπη οογίαϊῃ. ατίοιβ δὖ- 
ἰεπηρίβ ἴο Ἰηΐουργθί {Π18 ραββᾶρθ Πᾶν 
θδθη τηδῆρ, πα οἴμουβ τηϊσῃῦ 06 δααθα 
ἴο {Ποπὶ: Ὀαῦ 1 σα 566 πὸ ρΡοββίθ]8 ἴη- 
τεγργοίαι]οη οὗ 1Ὁ δοσοταϊηρ ἴο ἴΠ6 οτῇϊ- 
ΠΆΤΥ Τὰ]65 οὗ ἴΠ6 ατθακ Ἰδηρτιαρθ, ΟΥ̓ 
νι Πουΐ ἀογαηρίηρ τυ μαῦ ἀρΡθαγβ το ὈΘ 
1Ππ6 παΐαγαὶ ογάθυ ἀηα σΟΠ]ποίίοη οἵ 

19 



υ ᾿ 
νν ᾿ » ᾿» 

4600 ἢ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 
σοχ ΟΥ̓́ΝΑ. Α.6. 427. ΟἸγμρ. 38.3. 

, Ἃ “- 5». 7 Ἂς - , ΄ 
ςπροεσκοπουν) ἢ πιστεῦσαι ἐδύναντο. καὶ οἱ φαυλότεροι γνω- 

« Ἂς , ω “ εὴ ’ , -“ 

μὴν ὡς τὰ πλείω περιεγίγνοντο" τῷ γὰρ δεδιέναι τὸ τε αὑτῶν 
᾿ κ ᾿ Ν᾿ ἮΝ 3 , Ν Ν ἢ “ 5 

ἐνδεὲς καὶ τὸ τῶν ἐναντίων ξυνετὸν, μὴ λόγοις τε ἥσσους ὦσι 
τ ΄“ ἧς » ΄- “ ΄’ὔ Ἢ : 

καὶ ἐκ τοῦ πολυτρόπου αὐτῶν τῆς γνώμης φθάσωσι προεπι- 
, “ Ν Ἄν, ἊΣ. ϑ 7, 

.3 βουλευομενοι, τολμηρῶς πρὸς τὰ ἐργὰ ἐχώρουν. 
»“Ψ ἐ ὡς Ἂ .» ΄, “- - - 

γν φρονοῦντες κὰν προαισθέσθαι, καὶ ἔργῳ οὐδὲν σφᾶς δεῖν, ναι, 

- Ν 

οι δὲ κατα-5 

λαμβάνειν ἃ γνώμῃ ἔξεστιν, ἄφρακτοι μᾶλλον διεφθεί- 

βοντο. 

ΧΧΧΙΝν. Ἔν δ᾽ οὖν τῇ Κερκύρᾳ τὰ πολλὰ αὐτῶν 

1. ἐδύνατο Ὁ. 2. πλείω] πολλὰ 6. 
ἔργῳ λογιζόμενοι ὡς οὐδὲν ἢ. δεῖν σφᾶς (. δεῖν οπι. ὦ. 

6. προαισθῶντ οσ. προαίσθεσθαι Β.Ἐ.. 
9. (δΔρ. δ4 νϑυβιβ 

ΒΙΠΡΊΪΟΒ ἀβίθυιβοο ποίδης ΕΖ. (ὐἀραΐ τοίτπιπι τιποῖὶβ Ἱπο]βουιης ΒοἸκς. ΡΟΡΡο. 
(ΟΕ! ]6υ. Οἀρρ. 85, 83, οὐ 84 Ἰἰπθὰ δὰ τπᾶυρίποιη ἀρροβιία ποίαῦ Υ. ΟἸηηϊᾶ ἃ 
νΈΓΡ15 ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ ἀϑατι6 Δα ἤἥπ. ο. 84. ποῖαι ὟΥ, 

1π6 νψοτάβ. [ΙΓ 0 θ6 πού οοτγαρί, (ἀπά 
ΤΙοπγϑῖα8 χαοίθβ Ὁ 88 νγα ἤπα [Ὁ ἴῃ ΟἿΣ 
ΜΗ55..} 10 566 115 ἴο θ6 δὖ ἰθαβύ πηίγαμβ- 
Ἰαΐθα Ὀ]8. 

1. καὶ οἱ φαυλότεροι γνώμην κ. τ. λ.]} 
Οὐὐτηραγα {π8 ονογίηγονν οἵ [πὸ Ῥυθβ᾽γ- 
τοτϊδπ5 Ὀγ {π6 [πο ροπαθηΐβ, ἀπα {Πδΐ οὗ 
1η6 Βυιββοίϊπθ, οὐ ΟἸτοπαϊβδὺ ραγίγ, ὈΥ͂ 
{πὸ ΦΔοοῦϊπ8. [Ι͂ἢ ΟΥΠΙΠΑΤΥ {ἰπη68. 1π 
οἰν]]Ζθα σοι πίτ]θ8. Ἰη}6]6οῦ ἢὰ8 ἴΠπ6 5ὰ- 
ῬΘΙΙΟΥΥ ΟνΘΙ ΡΥ 8108] βίγθηρῃ δηὰ 
ΘΠΘΓΡῪ ; Ὀαύ τον ] 108, 1 ΠΟΥ ΟΠΟΘ 
Ῥτοοθθα τὼ Ῥ]οο βΠμ6α, ἴου 1Π6 {{πὴ6 
Ὀοῖησ, ρ]δθθ τηθη ἴῃ ἴθ. οοπαϊου οὗ 

ἢγβῦ [ΠπΠ6 ργοποὰη αὐτῶν οαπποῦ 6 ΘΒ} Ὁ 
Τοίουυθα ἴο τὰ ἔργα ἴῃ ἴΠ6 ριθοθαϊηρ 
ΠΠδρίου, ἃπα γεῦ 1 οἂὴ 6 τϑίοσγθ ἰὼ 
πού Πὶπηρ 6156. θοοπαϊνυ, 1 τΠ6 βθη- 
τηθηῦ 6. ἃ ῬΘΠΟΙΆΙ ΟΠ6, {Π6 ἴδθηβα οἵ 
δράσειαν ΒΘΘΠῚΒ ΨΤΌΠΡ᾽ ; ἃΠΠ δ ΔῊΥ Ταΐθ 
δράσειαν ἃπα ἐπέλθοιεν ἦο ποί ἄργθθ 
ἢ γιγνώσκοιεν. "ΠΙγΓαὶν, (ΔΟΠ]ΘΥ 15 
ΤΩ τη βαυϊηρ [Παὶ [Π6 86 η88 ΤΘ] ΠΙΓΘ5 
γαΐμεΥ ἀρχθέντες ὑπὸ τῶν παρεχόντων 
1Π8η ἀρχόμενοι ὑπὸ τῶν παρασχόντων. 
ΒΟυτίηΪν, πάθους 15 τι564 ἴῃ ἃ Ε6η86 ρ6Γ- 
ἔθ ]γ ὉΠΠ1Κ6. 105. τηθδηϊηρ ΘΥΘΙῪ ὙΥΠΘΓΘ 
ΕἾβθ ἴῃ. Τὸν 468: δηα 80 1 {Π|πκ 18 

θυ θαγίδηβ, διποηρϑῦ ΠΟΙ ΡΠΥΒ108] ἀπαιδευσίᾳ ὀργῆς, ἴο0Υἡ 1 Ὀεϊϊονο 108 ᾷ 
ΒΌΓΘΠρῚῃ Πα σοιιγᾶρθ ἅΓΘ ΤΠΟΤῸ ὑμδη ἃ ὙΨΤΙΓΘΥ ἄοεθβ ποῖ τπϑᾶῆ “ΘΟΔΓΒΘΠΘΒ8, ν 
τηδίοἢ [ῸΓ πηθΓ6 Ἰῃ6]]θοΐ, “ἐ γα ῆ688. οὗ ραββίοη," θα ““ἀπρὸ- : 

5. καταφρονοῦντες κἂν προαισθέσθαι)] ““ νΘΥΠΆΡΊΘΏΘ55,᾽ ὙΨΏΙΟΠ 8 {Π6 ΙΑΓον ξ 
1. 6. διὰ καταφρόνησιν πεποιθότες κἂν προ- 56η86 οἵἨ ἀπαιδευσία. ΕἸΓΗΙΥ τΠΘγθ 18 
αἰσθέσθαι, 5 (ΔΌΪΙΟΥ στρ ν Θχρ]αίηβ Ὁ. {πΠ6 Ὄχρυρβϑίοη ἐν ᾧ μὴ βλάπτουσαν 
“««ΤΡΗΙΗ]κΙ Πρ’ ἴῃ {ΠΕῚὉ ἀττορᾶποθ ὑΠπαῦ ΤΠογ ἰσχὺν εἶχε τὸ φθονεῖν, ΨΠοΥΘ ἐν ᾧ μὴ 
““ Θῃοι]α θ6 ἀὐνάγο ἴῃ {ἰπ|6.᾿ (Πιραγθ ΒΘΘΠη8 ἴ0 θ6 πιβϑθὰ υἱποὰῦ Δην ΔαΣ ΠΟΥ ν 
Υ. 40,.34. ῚΊ. 11,5. Ηετοάοί. 1. 66, 2. ἴῃ {Π6 86Π88 οὗ εἰ μή, οΥ 1 ποῖ, {Π8 οχ- : 
Χοπορθοη, Ἠδ]]οηϊς. ΙΝ. 5, 12. ῬΓΘΒΒΙΟΩ. 8 ΘΧΙΓΘΠΊΘΙΥ Οὔβοισο. Βαϊ ῇ 

9. ἐν δ᾽ οὖν τῇ ἹΚερκύρᾳ κιτ.λ.] 10 1Β ναϊη ποῦν ΠβιΆ παρ᾽ 4}1} Ὁη18, [86 τηδίον οὗἁ ᾿ 
ἴο θην ἴΠ6 ΠΕΙΠΘΤΟΙΙΒ ΠΑΥΒΏΠΘ5Β65, (0 {Π6 ομαρίθυ 15 Τθα]]ν νουῪ σοοά, ἀπα [6 
σῖνθ {Πϑῖὴ ΠῸ ΒΕΓΟΏΡΘΙ ΘΘΏΒΕΓΘ, νοῦ ννυυῖζου οὗ 1, νόον θυ ἢ6 ννὰβ, Βα ἴῃ {Π15 ᾿ 
ἅτ σοηΐαϊηρα ἴῃ {πὶ8 σΠπαρίουῦ : ἀπ χοβρθοῦ βίπαϊθα “μον 1468. ἴο ροοά 
ψ ἰοἢ, αὐαοα τὸ {πὸ Δα ΠΟΥ οἵ {πΠ6 ῬΌμΡοβθ [Ὁ 18 ἃ σαυοιβ ΟΙΙΘΒΙ]ΟῊ, ᾿ 
ΒΟ Ιαϑῖβ, πᾶνο ἱπαπιοθα τὸ ἴοὸ θο]ον 
(πα 10 18. σθ]ν δὴ Ἰτηϊαύοη οἵ Ἵππον - 
ἀἸάοβ, ὈΥ βοίηθ οἰποὺ νου, ἀης, ἃ5 
οἴϊοη. ΠΆΡΡΘΩΒ ἴῃ 5110) Θά868, ἃ οαγοα- 
πγο οἵ 15. δίγ]6. δῃη ᾿πᾶηποῦβ. ΕῸΓΣ 

νν ΠΘΙΠΘΙ ΟΥ ΠῸ {ποῦ 18 Τθάβο [0 81|00- 
ΡοβΘ {παῤ ἢ6 ννὰβ ἃ Οδυϊβθαη. δ αββα 
Βαβροθοῖθα {π6 παηα οἵ ἃ (ἸγἸδθση Βοποὸ- 
Ἰϊαδῦ ἴῃ ἍΠη6 82 πη οἰαρίοι,, δ. 12. ν ΠΘΓΘ 
(16 ργυοβοηῦ ἑοχῦ Πα8 τῷ θείῳ νόμῳ, θα 
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προετολμήθη, 

ΤῊΒ 6.1] οὗ Πυπηδ Ππᾶ- 

ἴαγα, στη ΡΠ ηὖ ΟΥ̓ΘΣ 

[Π6 ΟΥαΙΠΑΡΥ τοβίγαϊ 5 

οὗ ἂν ἃπὰ ρΡ]ῖο 

ορϊπίοῃ, ἱπᾶμ]σοα 1{- 

Θ 5617 ἴῃ ἰΐβ ψουθὲ οχ- 

Ο65865 ; 8ἃπ4 ἰοπαρα ἴο 

Ῥουροίπαΐθ 1[561ἴ, Ρ8- 

Οδιι58. ΘΔ 0 ἢ Βιισορββῖνθ 

δοῦ οἵ αὐγοοῖζν ὈΘΟΔ 6 

ἃ ΡῬτγοίθχὺ [ῸΓ ἃ ΠΊΟΓΘ 

Ῥίοοαν τγοϑία]ϊαίϊοη. 

καὶ ὁπόσα ὕβρει μὲν ἀρχόμενοι τὸ πλέον ἢ 

σωφροσύνῃ ὑπὸ τῶν τὴν τιμωρίαν παρασχόν- δὴ 

των οἱ ἀνταμυνόμενοι δράσειανν, πενίας δὲ νι} δὶ 

εἰωθυίας ἀταλλαξείοντές μου μάλιστα δ᾽ ἂν 

διὰ πάθους ἐπιθυμοῦντες τὰ τῶν πέλας ἔχειν, 

παρὰ σευ γιγνῴασκοιεν, οἵ τε μὴ ἐπὶ πλε- 

ονεξίᾳ, ἀπὸ ἴσου δὲ μάλιστα ἐπιόντες, (ἀπαι- 

δευσίᾳ ὀργῆς πλεῖστον ἐκφερόμενοι, ὠμῶς καὶ 
,ὔ 

ἀπαραιτήτως ἐπέλθοιεν. ζξυνταραχθέντος ΤΕ2 
ντραμααμρςν 

“ , 3 Χ Ων “ ων , ΩΝ ΄σ ͵ 

ιοτοῦ βίου ἐς τὸν καιρὸν τοῦτον τῇ πόλει καὶ τῶν ΤΈΣ 

κρατήσασα ΟΝ ἀνθρωπεία φύσις, εἰωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς 

2. τὴν] οἵα. Κα... 
ἂν Β.Ο. 6. δίκης Ῥ. 
11. κρατήσαντα Ὁ. εἴωθε α.1. 

το ος αποίϊηρ; [Π6 Ῥαββαρθ γϑαβ τῷ 
θείῳ καὶ νομίμῳ. Απα ΡΟΒΒΙΌ]Υ {Π6 ο]ὰ 
τϑορθινϑα σρϑαϊηρ ἴῃ ὟἼ]. 86, 5. διὰ τὴν 
νενομισμένην ἐς τὸ θεῖον Ἐπ τ πες 
ΜΡ ΠΘΓΘ. 8}} [Π6 Ἰαΐθι θαϊῖουβ πᾶν το- 
βίογθα [ΡΌΤη 16 θεβδὲ ΜΙ 55. διὰ τὴν πᾶ- 
σαν ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπιτήδευσιν, 

ΤΏΔΥ ἤἢᾶνθ Ὠδα 1085 ΟΥἹΡΊΠ 1Π ἃ Β]1η118 7 
Βοισοθ. [{ ΡῬΟρΡρο᾿Β “δοΠ]δοίατο ὙΘΓΘ 
ἔτιιθ, {παὶ ΠΙοὴ (ἰαβϑιιβ ἢδα Ἰπηαΐθα ἃ 
Ῥᾶββᾶρθ ἴῃ ἴΠ6 ργθβθηῦ σμαρίθσ, ννθ σου] 
{Π6 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΔΒΟΥ 6 1 ἴὸ ἃ ( γΙβδη 
ψΥΤΙΟΓ ; Ὀπΐ {Π6 τνογβ οἵ ])1οῃ, 1.11. 54. 
πολλὰ γὰρ ἡ φύσις καὶ παρὰ τὸν νόμον 
πολλοὺς ἁμαρτάνειν ἐξάγει, ἌΡΡΘΑΥ ἴο 

τη6 ἴ0 πᾶν ποίῃϊησ ὁ ὁ ἢ [Π]8 
σΠαρίοσ, θὰ 1Ε {πὸ ν ἅγα θουσον θα ἔτῸ ΠῚ 
δὴν ρμΡαγί οἵ μον ἀἸαθ5. ὕΠῸν το το- 
Β6ΠῚ0)]6 [ῃ6 Ἰαηρτιαρθ ἃπα βαθβίαποθ οὗ 
111. 45, 4. [Ὁ 15 ΡΟΒΒ1016 {μδ΄ ἃ ΑΙΩΙ]1ΑΓ 
ΔΟΠαδΙΐδηοα νΊΓἢ {Π6 ΒΥ ΖΑΠΕΠΘ ὙΥΤΊΓΘΥΒ 
τη ΘΠΔὈ]6 τι8 [0 [ῸΓΠῚ ΒΟΠῚ6 (ΟΠ]66- 
ἴπγ68. ἃ5. 10 1Π6. αἴθ οἵ {18 84{Π ὁπὰρ- 
ἴ6γ. [Ι οδη ΟἿΪν 580 {πα 1 Ῥε]ϊονα ἴῦ το 
θὲ τῃ6 τνοῦὶς οἵ ἃ ΟἸιτιβεϊδη, δηα ἴο πᾶνϑ 
Ῥθθη υυυἱλΐθη ποΐ Ἰαΐου {πὰ [16 ΒΙΧΕ ΟΥ̓ 
ΒΟνΘηΤ οθηΐισγ. ὅδ ἴπΠ6 ποίθ αὖ {Π6 
ἐπα οἵ {Π185 Ὀοοκ. 

τὰ πολλὰ αὐτῶν προετολμήθη] Αὐτῶν 
Τοίογα ἴο τὰ ἔργα ἴῃ {Π6 ΡΥΘΟΘα Πρ; 11πΠ|68, 
τολμηρῶς πρὸς τὰ ἔργα ἐχώρουν. 'ἽΠοη 
ΓΟ]]ονν 8. ἃ βίαϊθιηθηΐ οἵ [Π6 (Ὦγθα θυ ]ποὶ- 
ΡᾺ] σαιιβο5 οὗ [Ππ6 οὐἹπη68. σοτημηϊ 6 ἴῃ 

4. τινας Α.Β.ΟΕ ΕΟ. Η .Κ.1,.0.Ρ.}.6.». 
7. ἀπὸ τοῦ ἴσου Π.1,..0.}.ἃ. 

μάλιστ᾽ 

9. τε] οτῃ. 1,0.". 

ΟἾνῚ] ἀἰθίυυ δ ησ68 : τϑί, [Π6 ἄθβϑῖτο οὗ 
γΘΠΡΘΆΠΟΒ [Ὁ] ΟΡΡΙΘΒΒΙΟΙ ΔΠα ἸΏΒΟΪΘΠΟΘ 
ἴῃ Π6 τα] ]ηρ ρατίν : 2η6, {Π6 {Πϊγϑΐ οὗ 
ῬΙΆΠ ΠΟΥ, νυν ΒΙΟ ἢ πσροβ [Π6 πϑραγ ἴο οονοΐ 
1Π6 Ργοροῦῖυ οὗ {πὸ στο : οὐ, [Π68 Τη618 
ὈΙΓΟΓ 685. Οὗ ραυίν βριτ]ῦ, ν]Οἢ τηθῃ 
σοπίγαοί ὈΥῪ Ῥοϊηρ ΠΑΡ 8} ν ορροβθα 
ἴο Οὴ6 ἃποίῃοσ. “6 σΟηΒίχ ΟΠ 18, 
προετολμήθη---ὁπόσα--δράσειαν-- γιγνώ- 
σκοιεν --- ἐπέλθοιεν. ἽΠ6 ψογβ ὑπὸ 
παρασχόντων ὨΘ]οηρ' ἴο ἀρχόμενοι, “ ΑἹ] 
“Ε {Πα΄ πη ῃ τηϊρσηῦ ρογροίγαϊθ 1η τϑίδ]ᾶ- 
τ “Το, ψγηῸ Πα Ὀθθη ὑυγαηη] 8} ν ρο- 
« γευηθᾶ ὈΥ ὑπαΐ νϑυῪ Ῥϑυίν ΜΜΒΙΟἢ {ΠοΥ 
“ΤΟΝ ΒΑ ἴῃ {Π6ῚΓ ΡΟνΘΓ." Α 1{{|6 
ἘῸΝ 1πΠ6 ψογβ διὰ πάθους 566πὴ ἴο 
ΙΝ “ε ΡΑΒβιοπαίεὶυ, ̓ς ΔΙΠΟῸΡῊ 1 
Κπονν ΠῸ ΟἴΠΘΥ Ἰηβίδποθ οὗ {Π|8 νοσὰ 
Ὀϑασίηρ {Π|5 ΒΙΡ ΙΒ ΟΔΙΊΟῊ. 1 ἃ ὙΤΙΘΙ ἃ 8 
ΘΑΙ]Ὺ ἃ5 Ἵ Ππον 1468. Δ ΠοσονοῚ ε]βα 1ΐ 
ΟΘΟΓΒ ἴῃ “Βπιον ἀ1665 1 ΒΙ ΗΒ, “ἐ ρα ῖ- 
“ἐ Τουϊηρ,, πη] ΒΟΥ τι η6, ΣῊΝ (ὐοπη- 
Ῥᾶγθ, πουνθνοῦ, ἀπεχώρησεν ἀπ᾽ αὐτῶν δι 
ὀργῆς, ΨἼΠΠ. 43, 4. ἴὉΓ ἃ 5ΒΙΠΏΠ]ΔΓ πι56 οὗ 
ἴμ6. ΡγΘροβ θη διά. Οἱ ἀπὸ τοῦ ἴσυυ 
μάλιστα ἐπιόντες 816 ἴπΠο0586 ψγὴηο δηΐου 
Ἰηΐο τον] 0 η8. ΟἹ Δ ΘΔ }}γὺ Ὁ] 

{Π61 Δαν ΓΒΑ 1685----ποῦ ἃ8 ΟΡ ΓΘΒΒΘα τηθὴ 
{ΠΙΓΒΕ]ηρ [ῸΓ νΘηρΘΆΠΟΘ, ΠΟΙ ἃ8. ΠΘΘΟΥ͂ 
ΤΠΘη ἀοβί της ΡΙαηήοι- ἀπ ψΓΠΟ56 οὐ ]- 
[168 ΔΓ ΟΥΠΡ' ΙΠΟΙΘΙΚΥ ἴ0 1ῃ6 [τὺ οἵ 
Ραγίν βριυὶῦ ΨΠΙΟΝ {πον δοαῦῖτα ἴῃ [Π6 
ΘΟΌΓΒΘ οὗ {π6 οσοπίοβί. 
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νόμους ἀδικεῖν, ἀσμένη ἐδήλωσεν ἀκρατὴς μὲν ὀργῆς οὖσα, 
, Ἂ “ ΄ "4 Ἁ “- ΕΣ Ξ ᾽ Ν 

κρείσσων δὲ τοῦ δικαίου, πολεμία δὲ τοῦ προὔχοντος" οὐ γὰρ 
Ὁ “ «ς , Ν ΄“ 3 ͵ “-“ ν 

ἂν τοῦ τε ὁσίου τὸ τιμωρεῖσθαι προυὐτίθεσαν τοῦ τε μὴ 
ΝΣ “ Ν ὃ Π Ξ ἐν δι Ν βλά 9 Χχ 5 ἐν 

ἀδίκεῖν τὸ κερδαίνειν, ἐν ᾧ μὴ πτουσαν ἰσχὺν εἶχε τὸ 
΄ ΕῚ “- 7 Χ Ἢ: ΄ ΄ . 

ἐλ ο 8 φθονεῖν. ἀξιοῦσί τε τοὺς κοινοὺς περὶ τῶν τοιούτων οἱ σι ( 
“ , ΠΣ Σ “ 3 Ν Ἐντεὸν - 
ἄνθρωποι νόμους, ἀφ᾽ ὧν ἅπασιν ἐλπὶς ὑπόκειται σφαλεῖσι 

Ἂ » Χ ΄ ᾽ Ὑ, 7 πὸ 

κἂν αὐτοὺς διασώζεσθαι, Γἐν ἄλλων τιμωρίαϊς. προκαταλύειν, 
Ν Χ « , 5 ΒΩ Ψ Ἂν 

καὶ μὴ ὑπολείπεσθαι, εἰ ποτε ἂρα τις κινδυνεύσας τινὸς 
»Ἤ 5, ἊΝ 

δεησεται αὐτῶν. 
ἘΠῚ ἂν 3 ἌΝ , Ἔ: 

ΤΠ ΧΧΧΥ. Οἱ μεν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερκυραῖοι τοιαύταις 
3 ΄“ ΄σ ΄ὔ 5» » ῇ 3 , ΝΣ Ε] ΄ 

ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς ἀλλήλους ἐχρήσαντο, καὶ ὁ Ἑρυμέ- 
ΤῊὴΘ στϑηπδηῦ οἵ {Π6 

Ῥδυΐν 

ΘΒΟΔΡΟ5 ἴο {Π6 τηδὶπ 

ΔΡΙβυΟΟΥ [108] 
“ ᾿ ε 
ὕστερον δὲ οἱ 

Ιαπᾶ; ΠΌΠΙ ὙΏΘΠΟΒ 

{ΠΟΥ δἰθυ να 8. ΟΤΌΒΒ 

Ῥδοὶς ἀβαῖη ἰο ΟὐὉσγοντὰ, 

βού ]6 {πη βοῖνο8 ΟἹ 

τποηΐ ΙἸβΐοπμθ, δπᾶ 

ΟΟΤΤῪ ΟἿ 8η ᾿πορβϑαηῦ 

ῬΙΙΠἀοσηρ ΨΆΓΆΓΘ 

ἀραϊηβῦ {Π6 υἱοίογίοιβ 

Ρατῖν, 

1. ἀδικεῖν καὶ ἀσμένη 1. 
ἄλλῳ Ρ.Ο. προκαταλύσειν Ὁ. 
ΤΩ: φυγόντες Ι. τῶν] οπ!. Ο. 
Ῥορρο. ἐλεΐζοντο Θ. 

2. πολεμία δὲ τοῦ προὔχοντος] (οπ- 
Ῥᾶγθ {Π6 ομαγαοίου οἵ {Π6 (ἀγθθβ, ἃ8 
ἃ παίϊοη, γνμ]οἢ Ἡ γοάοίαβ ρμαῖ8 ᾿πίο [Π6 
τηοι!ἢ οἵ ΛΟΙ ΘΟ πΊΘ 68, τοῦ τε εὐτυχέειν 
φθονέουσι καὶ τὸ κρέσσον στυγέουσι. 

111» 2526, 5: 
5. ἀξιοῦσί τε---δεήσεται αὐτῶν] Οοτη- 

Ῥᾶγθ Ψ, οο. 6 β6η88 18, {παῦ ““τηθῃ 
“Κη {ΠΕ6ῚΓ ν]ο]θποθ βού {Π6 θχδῖηρ]8 οὗ 
““ ΠοΙΠρ ἀὐναν ἹΓΠ ΤΠ Ο86 ΘΟΙΠΠΠΟΠ Ἰανν5 
“ οὗἩἨ Πα ΠΥ ὙΠ] ἢ 811 ῬΑΓ 65. ΑΠ1|κ6 
κε χηϊρηῦ Πᾶν Ἀρρθα]θα το ἴῃ {ΠῸῚὉ δα- 
“ς νϑυβιῖυ, ἃπα ὈΥ {Π6ΙΓ ΟΥΏ ῬΓΘΨΙΟΙΙΒ 

“ ροηάπιοῦ. ρα {ΠΘΠΊΒ νοβ οὖ οἵ {Π6 
Κ Ῥα]6 οἵ {Ππ686 Ἰαννβ, ὑν θη {Ποὺ {Π6πΠὴ- 

κε βοῖνοβ τηϊρης Πᾶν Οσσαβίοη ἴο 50] ]1οΐ 
(Π6ῖγ ῥγοίϊθοιοη." (ὑοτηραγο ὙἹΓΡῚ], 
Αμοια, Χ. ρ22. “Β6]11} σοιητηθγοὶα 

“- 

-- 

- 

κ᾿ Ἀ 

πτον, καὶ λιμος 

οὖσα ὀργῆς 8. 

το. τὴν] οἴῃ. ΗΝ Ὁ 
τύ. γῆς] οἵη. 1. 

Ἂς ἰῴμω-. “ δὶ Ψ. ΄' ͵,ὔ 

δων καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπέπλευσαν ταῖς ναυσίν" 
7 ΄ 

φεύγοντες τῶν Κερκυραίων 
ψλ νΝ » ΄“- ᾽ 

(διεσώθησαν γὰρ αὐτῶν ἐς πεντακοσίους) τείχη 
λ βό Δ ὦ » “ » , 3 » ΄-“ 

τε λαβόντες, ἃ ἣν ἐν τῇ ἠπείρῳ, ἐκράτουν τῆς 
΄ 5 ͵ “ Ε ΄- 

πέραν οἰκείας γῆς, καὶ ἐξ αὐτῆς ὁρμώμενοι 
3 " Ν ᾽ “ Ἅ Ν ναι ὅς ἢ 

ἐληΐζοντο τοὺς ἐν τῇ νήσῳ καὶ πολλὰ ἔβλα- 
Β τὰ ἬΝ ὦ ᾽ “ ,ὔ 

ἰσχυρὸς ἐγένετο ἐν ΤΊ πόλει. 

8. προυτίθεσαν Βε.Κ. 7. καὶ ΟΕ. 
11. ἐς] πρὸς Ω. 

ΤΠ: νιν ἘΕΉΗ ΝΡ 

“ΤΌΤΠτ5Β. ϑιιβία ἰδία ῬΙΙΟΣ ἦδτα {πὰ 
““ Ῥα]Π]δηΐα ρουοπιρίο." Περὶ τῶν τοιού- 
τῶν τῇθδῃ8, “1Π6 σΟΙΏΤηΟη ἰανν5 νυ Β]Οἢ 
“ἐ χα]αΐθ ἴο 510) ΡΥ ΠΌΆΥΓΘΙΒ Ὁ ΒΌΟΉ, 
ἴῸγ ἰπβίαποθ, 88. (δῦ ““ἴ0 ΒρΆΓΘ 16 
κε ξΆ]]Θῃ. ἴοθ ; ἴο ΤΘΠΊΘΙΠΡΘΙ {Π6 νἱςϊββὶ- 
“(1688 οὗ [ουγίπιηθ ; δηα] ποῖ ἀθιιδ8 ΟἿΣ 
“ἐ ῬΙΌΒΡΟΙΓΥ, ἴο βεὲ θοιπαβ ἴο {Π6 νἱτιι- 
“ΡΠ οὗ ΟἿ ΘΗΤΉΙ{168.᾽ἢ 

15. τῆς πέραν οἰκείας γῆς} “ΤΙΣ 
““ ον γῇ ἴογ ΤΙ ΟΥῪ ΟἹ [Π6 τηδὶη Ἰαηα ορρο- 
τε ΒΕ. [δ 75 [πη πλθαἸαίο]υ Αἰζοσνναυβ ΒΟΙΠΘ 
ΜΕΝ. τοαᾶ ἐλήϊζον Ἰηδίοδα οὗ ἐληΐζοντο, 
Δ Πα {Π18 τϑααϊηρ Πὰ8. θθθη δαορίθα ὈῪ 
Ῥορρο. μον 165 σ᾿ ΠΘΓΆΠΥ τ1868 [Π8 
τη 616 νοῖοθ, θαὉ οηςο, ΤΥ, 41, 2. ἐλῃϊ- 
ζόν τε τὴν Λακωνικὴν καὶ πλεῖστα ἔβλα- 
πτον, Ὦ6 Πᾶβ ᾿ι864 {Π6 δοίϊνε. 
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᾿ Ν Ἂ ς ΄ 

ἐπρεσβεύοντο δὲ καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα καὶ Κόρινθον περὶ 3 
͵ κ ε 5. ΧΝ ᾽ ἐν 5 ΄ “ 7, 

καθόδου" καὶ ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπράσσετο, ὕστερον χρόνῳ 
-“ ’ὔ ’ 4 5 ἊΝ 

πλοῖα καὶ ἐπικούρους παρασκευασάμενοι διέβησαν ἐς τὴν 
-“ ΄ ΄ « ΄ Ν ω ἢ 

νῆσον ἑξακόσιοι μάλιστα οἱ πάντες, καὶ τὰ πλοῖα ἐμπρη- 
τς , 3 ΄- 3) ἋΟ ΄- ΄- “- 

σαντες, ὅπως ἀπόγνοια ἢ τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς, 
΄ Ν 7 Χ " ω ΄ 

ἀναβάντες ἐς τὸ ὄρος τὴν ᾿Ιστώνην, τεῖχος ἐνοικοδομησά- 
7 ᾿Υ ΄σ΄ ᾽ ἴω ΄- ΄ 

μενοι ἐῴθειρον τοὺς ἐν τῇ πόλει καὶ τῆς γῆς ἐκράτουν. 
-ν: - » » “ ΄ “ ς “ 

ΤΧΧΧΥῚ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους τελευτῶντος ᾿Αθηναῖοι 
͵ ΄- 7 ’ὔ ἊΝ 

εἴκοσι ναῦς ἐστειλαν ἐς Σικελίαν, καὶ Λάχητα τὸν Μελα- 

ΒΙΟΙΣῪΥ. 

ΕἸγβῦ ᾿πίθυ ΓΘ πος οὗ 

’ὔ ἈΝ » ΄“-“ Ν ,ὔ ἐν 

τὸ νώπου στρατηγον αὐτῶν καὶ Χαροιάδην τὸν 
Ε » ’ὔ, - Νὴ Σ ͵ Ν Δ ΄σ 

πὸ αν Εὐφιλήτου. οἱ γὰρ Συρακόσιοι καὶ Λεοντῖνοι 2 

ἁδαῖτο οὗ Ιον, πρᾷον ἐς πόλεμον ἀλλήλοις καθέστασαν. ξύμμαχοι 3 
Ῥγθίθμοθ οὗ βρρου ἣ Σ - 5 ᾿ 

ὅπ Ἰοηΐδη. εἰαίος οἱ ὃέ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ἦσαν πλὴν Καμαρι- 
{πεΐ Βα πα ἀρϑϊηϑὺ ὃ κ- 

ΤΆΘΙΒ6, 8 πα {Π6 ΟΥΠΟΡ 

7) . ΕΣ , Ὡ ΝΣ 

ναίων αἱ ἄλλαι Δωρίδες πόλεις, αἵπερ καὶ πρὸς 
τὸ ᾿Ξ ᾿ “ ,2 Ν - » ΄ τε ὐτιβπεῖοίας τὴν τῶν Λακεδαιμονίων τὸ πρωτον ἀρχομένου 
ζω ’ὔ ’ 3 2 5» ,] ΄ὔ ΄ 

τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχθησαν, οὐ μέντοι ξυνεπολέμησάν 
“ κ ε ΄ 

γε, τοῖς δὲ Λεοντίνοις αἱ Χαλκιδικαὶ πόλεις καὶ Καμάρινα" 
ἴω Ἀ 3 ΄σ δ 

τῆς δὲ ᾿Ιταλίας Λοκροὶ μὲν Συρακοσίων ἦσαν, Ῥηγῖνοι δὲ 

κατὰ τὸ ξυγγενὲς Λεοντίνων. ἐς οὖν τὰς ᾿Αθήνας πέμψαντες 4 

Ι. ἐπρεσβεύετο σ. καὶ ἐς τὴν κόρινθον Α.. 5. ἀπογνοι Εἰ. 6. ἰστήνην α. 
7. ἔφθειραν Ο. 8. οἱ ἀθηναῖοι Κα. 9. μελανόπου (ἀ.1.1,.0.. οὐ οσοττοοίαβ Οὐ, 
1ο. χαριοιάδην Ω. 11. συρακόσιοι ἱΚ.[. συρακούσσιοι Α.1}.Ε.Η. συρρακού- 
σιοι (ἀ.1,..0ὺ.1. αποα τϑροβα], βοϊππη μπαρθηῦ Α.Ο. ῃὉ. Ψ11. εὐ ΝΠ. πθο ταγαπῃ 
ΕΜΗ.ἢ.Β.. Ρ]δυυιη]αθ συρακόσσιοι ν6] συρακούσσιοι. ἴὔτρθεπὶ συρακούσσας 
γοσδηΐ ΔΗ ΙΑ ὨΪΒΒΊΤῚΙ σΟα]σΟ68, Π6Ο [Δ ΠΊΘΗ 5101 οσοηδίδηϊ. ΒΕΚΚ. 12. καθέστη- 
σαν α. καθίστασαν 1. 18. καμμαριναίων [ἢ 15. τῶν] οι. Ὁ. 17. γε 
ΟΠΊ. 6. καμαρίνα ἃ. τὃ. ῥηγινοὶ ἃ. ῥηγηνοὶ Β.Ε᾿ 10. κατὰ 
μετὰ Ρ. 

5. τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς] ΕἸ- τύ. οὐ μέντοι ξυνεπολέμησάν γε] (οτη- 
Ἰ|ρ515, απᾶπὶ ἴῃ Ποὺ φθπογα Ἰοαιιθηαϊ 
Οὔβουναῖ ΕἾ. Ῥογίιιβ, ουθῦτγα δβϑῦ 1η ἴῃ- 
τεσσοσαίίοπθ. ΤΠππονα. 111. 50,2. τί ἄλλο 
οὗτοι ἢ ἐπεβούλευσαν ; ̓ϊ 8, 6. τί ἄλλο 
ἢ---ἀτίμους γερῶν, ὧν νῦν ἴσχουσι, κατα- 
λείψετε; 8:16. ἴῃ τί δ᾽ εἰ μὴ, οἱ ἴῃ Π]Ὸ 
οχίγα ἱπίθγγορσδιοπθιη ἀραιὰ ΑὐἸβίορῃ. 
Εαχαξ. το. Μηδὲν ἄλλ᾽ εἰ μὴ ἔσθιε. 
Εοάοπὶ τηοᾶο 1 Ἀ.1ηϊ, φμῖα αἰϊια, φιαηι ὃ 
πλιιέ αἰϊια, χειαηι. Ααὶ Βα, (ὐοπηπιθηῖ, 
Ρ. 1047. ὨυκΚΕΚ. 

Ρᾶγο 11. 7.2. δηα {Π6 ποθ οὴ {πδ΄ ραββᾶρϑ. 
10 15 ἀθ α πη }ν Ρ]αΐη ἔτοπι {Π6 ἀοοοιιηΐ 
ΠοτΘ σίνθη {πᾶῦ {Ππ6 51Ο Δ ἢ βἰαΐοβ παᾶ 
ἃ8 γοῖ βθηΐ ΠῸ 5Π108 ΟΥ̓ [0 ἅτϑθοθ ἴο 
αἰ {π6 1,Δοθ οι ΠΟ ἢ Δ η5, ἈΡΤΘΘΑΒΪΥ ἴο 
[Π6 1ΠΒ ΓΟ Π]0η 5. οἵ {Π6 [,Δορφθιποη δ Π8 
αὖ τΠ6 ὈερΊΠηίηρ' οἵ [Π6 τνᾶγ ; τά τ᾽ ἄλλα 
ἡσυχάζοντας κ. τ. Δ. 

1η. αἱ Χαλκιδικαὶ] ὅ66 ΥΙ. 75», 3..4- 
82, 2. 
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ΑΥΤΙΟΑ. Α. 6. 427. ΟἸνΣπιρ. 88. 9. 
« ΄“ , ΄ ΄ Ἄ ΄ Ν 

οἱ τῶν Λεοντίνων ξύμμαχοι κατά τε παλαιὰν ξυμμαχίαν καὶ 
7 φΦ Ν ΄ 

Ἴωνες ἦσαν πείθουσι τοὺς ᾿Αθηναίους πέμψαι σφίσι 
ΝΥ ΠΟ τς Ν ΣΞ, τ Ξ ἿΞ ἫΝ 

ναῦς" ὑπὸ γὰρ τῶν Συρακοσίων τῆς τε γῆς εἵργοντο καὶ τῆς 

᾿δθαλάσσης. καὶ ἔπεμψαν οἱ ᾿Αθηναῖοι τῆς μὲν οἰκειότητος 
΄ ’, Ἃ ΄ ΄σ εν ΄ 

προφάσει, βουλόμενοι δὲ μήτε σῖτον ἐς τὴν [ἰελοποννησον 5 
ΕΥτα » ἡ , ΄ , Ν , ὶ κ 
ἄγεσθαι αὐτόθεν, προπειρὰν τε ποιούμενοι εἰ σφίσι δυνατὰ 

ἢ (2, ἣν. “ ὮΝ λί ᾽, ε , “ θ [κ 

εἰἢ Τὰ ἐν Τῇ {κε ιᾳ τπτραγμαᾶατὰ υποχέειρια γένεσ' αι. Κατα- 

Ψ» 53 » «ς 4 ΄“ 5 ͵ὔ Ἂς Ζ »» ΄σ 

στᾶντες οὖν ἐς Ῥήγιον τῆς Ιταλίας) τὸν πόλεμον ἐποιοῦντο 

Ἰμετὰ τῶν ξυμμάχων. καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα. 

ΤΧΧΧΥΊΤΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιχιγνομένου χειμῶνος ἡ νόσος τὸ το 
7 » ’, “ 5 ΄ 5 ΄ ΕΥ̓ » Υ᾿ 

δεύτερον ἐπέπεσε τοῖς ᾿Αθηναίοις, ἐκλιποῦσα μὲν οὐδένα 
ΑΥΤΙΟΑ. 

Ξοοοπα αἰΐδοῖκ οἵ {Π6 

ἷ, Ἃς ’ » 2 ΄ σ 

χρόνον ΤῸ πανταπασιν, ἐγένετο δέ τίς ὁομὼς 

ὃ ΄ δῳ δὲ " Ν - 3 

2 ραριιθ δ Αἰμθῃβ: (ἀΚωχῇ. πάρεμεινε Εε Τὸ μὲν ὑυὑὅστέρον οὐκ 

ΑΤΟῸΟ οἰξίζοηβ οἵ {π6 5, ΕῚ ΄- Ν Ἀ ὰ ἥν ,ὔ ΕΣ 

ἔλασσον ἐνιαυτοῦ, τὸ δὲ ΤΡΘΊΣΘΟΝ καὶ δύο ἔτη, 
{γθθ ΠΙρηθδῦ οἰ 5568 

Ῥουαιοᾷ ἴπι {6 ὁουτθὸ ὥστε ᾿Αθηναίων ἡ γε μὴ εἶναι ὅ τι μᾶλλον τῷ 
»ὐλό, οὗ ᾿ΐβνγανγαρθβ. Ναμηθ- 

ΤΟΙΒ ΘΑΡΕΠα ΙΔ Κο5. ἴῃ [τούτου }: ἐκάκωσε τὴν δύναμιν. τετρακοσίων 

αἰογοηΐ μ]δ 668. » 5, τ σαν, 
γὰρ ὁπλιτῶν καὶ τετρακισχιλίων οὐκ ἐλάσσους 

39 ,ὔ ᾿ » ΄- ΄ ἣξ, ͵ . ἣν ΄σ ἣ, 

ἀπέθανον εκ τῶν τάξεων και τριακοσιὼν ππτεῶν, τοὺῦυ δὲ 

"  ς 5» , ΄ Θέ νι ΟΣ ᾿ ε 

ἄλλου ὄχλου ἀνεξεύρετος ἀριθμός. ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ πολλοὶ 

τε] οτῃ. 1.0. ἃ Β- δὲ] τε 
(.6.. ὁπ. ἃ. 8. οὖν] δὲ Ο 12. τις] οἴη. ᾿'. ἊΝ μι Ἐ Ἀν γε καὶ 1. 
πρῶτόν γε καὶ ἴ,.Ὁ0. πρῶτον καὶ Ἢ 15. ἀθηναίων γε Δ.Β.ΕΕ ΙΗ ΚΟΝΟ.Ρ. 
γος. α.ἢ5.}λ.1. Ηδδοῖκ. Ρορρο. (0611. Βεκὶς. ἀθηναίους γε α. ἌαμΠρο ἀθηναίους τε. 
τό. [τούτου] ὁπ. ΔΒ ΠΙΝΊΟΟΡΟΝ ς. 4.8}... Ηδδοκ. Ρὺρρο. (0ε}]. Βεκκ. 
τούτοις 6. τούτους ΟὉ. ἐκάκωσε ΑΒΕ ΙΗ ΚΟΝΟΥ ς ἢρ.ἢ. Ηδδοκ. Ρορρο. 
(Ἴ06]]. ΒΕΚκΚ. Μιυΐρο ἐπίεσε καὶ ἐκάκωσε. τ0. ὁ ἀριθμὸς 1,..0ϑ.Ρ. καὶ οἱ πολλοὶ 
τότε Α.Β.ῈΕΘΗ.ν σ.ἢ. Ηδδοκ. Ρορρο. (06}1. ΒΕΚΙκ. καὶ οἱ ἱ πολλοὶ σεισμοὶ τότε 
Ο.Κ.1..0.ὈΡ.}.ς.4.6.1. τότε καὶ οἱ σεισμοὶ πολλοὶ θ. δ]ρο τότε καὶ οἱ π.σ. 

2. ἴονεςο Υ. 8. τῆς τε Ὑ1:} οἴῃ. α. 

Ι. οἱ τῶν Λεοντίνων ξύμμαχοι] Ηδβ 
Βᾶγ5. “16 811165 οὗ {Π6 Τμθοητ]η68,᾽ τὰ- 
ΠῸῚ {μη ““1Π)6 ],θοητπηθ5 δηα {ΠΕ 
“6 411165,᾽ Ὀδοάῖιβα {η6 ἀγριιηθηΐ οἵ ““δη 
““ ο]ἃ 4]Π|8Π66 Αἰγθααν Βα 5:5 Πρ σου]ὰ 
ΟἾΪΥ 50 [ὯΓ ἂβ νγθ Κποιν Ὀ6 τιβο ὃν {Π6 
ἘΠορίδηβ, ἀπ ποὺ ὈΥ {Π|ὸ ΤΘΟΠΠΠΠ68 
{Ποϑιηβοῖνοβ. Δ {ταρτηθηΐ οἵ ἃ ἰγϑαίν οἵ 
Δ]ΠΔΙα ποθ θεύννθθη ΑἿΠθη8. ἀπ ἈΠορίατη 
οΧὶϑίβ πὶ ὁΠ6 οὗ {Π6 ΕἸσΊη τᾶ} }}]65, πα 
τηᾶν "6 βθθὴ ἴῃ Βόςκῃ. ογραβ 1 ηβουὶρῦ. 
νῸ]. 1. ΙΏΒΟΓ. 74. 

18. ἐκ τῶν τάξεων] ΝΥ Παΐ ἢδ ΘἸΒονν Π ΓΘ 
(ΥἹ. 43.) 68115 ἐκ καταλόγου, [Π6 Ὠδανγ- 
ἈΤτη6(] ΒΟ] ἸΘΓ5. ἰάθη πῸπι {Π6 Οα58. οὗ 
τΓη6 Ζειριιθ. Εγομλ {Π656 ἀγὸ αἰδβιϊη- 
βσυϊθηρα τπ6 Ερὶθαΐςο, οὐ πρανγ-αγιηθά 
ΒΟΙΟΙοΓα, γγηο βουνοα ἴῃ ἴῃ6 ἢθοϊ, δπὰᾶ 
νη τηϊρηΐλ 6 (αἸζθὴ ἔγοιῃ {Ππ8 ἐοαυτῃ 
Οἶαββ, οὐ ΤΠποίθβ. Οὐοιηρασ ΒΌςΚἢ, 
δα Πα] ὰηρ᾽ (6 ΑἸΏΘΠΟΥ, νοὶ]. 11. 
Ρ. 35. (Επρ;. Τταδηβὶαί. νοὶ]. 11. Ρ. 266.) 
10. οἱ πολλοὶ τότε σεισμοὶ] ΜΙν. ]οοπι- 

Π6]ὰ βαγβ ὑπᾶῦ “1186 ἀ.Ὰ]016 18. ἤθγα ποῖ 
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ὯΠ’ ὃ)...80. 
Ἁ. Ο. 457. ΟἸνΡ. 88. 3. 

͵ Ν “ ΄“- » γι Ν .} » Ἶς 

τοτε σεισμοὶ τῆς γῆς, ἐν τε ᾿᾽Αθηναις καὶ ἐν Ἑυβοίᾳ καὶ ἐν 

40 

΄ Ν ’ » » ΄σ΄ ΄σ , 

Βοιωτοῖς, καὶ μάλιστα ἐν ᾿Ορχομενῷ τῷ Βοιωτίῳ. 
ΣΕ Ζ Ἧ Ἄ “ 

ΠΧΧΧΥΠΙ. Καὶ οἱ μὲν ἐν Σικελίᾳ ᾿Αθηναῖοι καὶ 'Ῥη- 
γῖνοι τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τριάκοντα ναυσὶ στρατεύουσιν ἐπὶ 

ΞΙΟΙΠῪΥ. 

ἘσαΙ]ο5ς Θχρθαϊεϊοη οὗ 
θέρους γὰρ 

"57 

τὰς Αἰόλου νήσους καλουμένας" 
3... Ὁ , 5 ΄ (τ ᾽ ἧς ’ὔ 

δι ἀἠυδρίαν ἀδύνατα ἦν ἐπιστρατεύειν. νέμον- 5 {πη6 ΑἰΠΘηΐδ 5 ἀρϑὶπβὺ 

1η6 Τιράγεθδη 5] 65. ἶ ΄σ΄ » Ν᾽ ΒΩ 27 

ται δὲ Λιπαραῖοι αὐτὰς Κνιδίων ἄποικοι ὄντες. 

οἰκοῦσι δ᾽ ἐν μιᾷ τῶν νήσων οὐ μεγάλη. καλεῖται δὲ Λιπάρα" 3 μιο Ἴ μεγαλῇ; ι ρ 
Ν ἣν τ) » ᾽,ὔ « - σι 7 κ᾿ 

τας δὲ ἄλλας ἐκ ταύτης ὁρμώμενοι γεωργοῦσι, Διδύμην καὶ 
΄ ᾿" Ἑ ᾿, , Ν - ᾿' ͵ 2, ᾽ 

το Στρογγύλην καὶ ἱἱεραν. [νομίζουσι δὲ οἱ ἐκείνῃ ἄνθρωποι ἐν 4 - 
᾿ν Ε “- « Ἐπ Ὁ ΄ ͵ ἣν ΄ ’ 

τῇ ἱερᾷ ὡς ὁ Ἥφαιστος χαλκεύει, ὅτι τὴν νύκτα φαίνεται 
΄“ » ΄ Χ ἊΝ «ε ,ὔ 4 ΄- Χ ΄ 

πὺρ ἀναδιδοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν.) κεῖνται δὲ αἱ 5 

νῆσοι αὗται κατὰ τὴν Σικελῶν καὶ Μεσσηνίων γῆν, ξύμμαχοι 

δ᾽ ἦσαν Συρακοσίων. τεμόντες δ᾽ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὴν γῆν, ὡς 6 
5 ’ὔ , 

το οὐ προσεχώρουν, ἀπέπλευσαν ἐς τὸ 'Ῥήγιον. καὶ ὃ χειμὼν 
» ΄ Ν ΄ “ “- ΄, » ΄ “ ΟΣ 
ἐτελεύτα, καὶ πέμπτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν 

Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

ΠΤ ΧΧΧΊΙΧ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι 

Ι. καὶ εὐβοίᾳ Α.ἘἘΕΚΗ.Υ ο. 
καὶ] οτῃ. α.1. ῥηγινοὶ Α.Υ. 
ἀδύνατα] οὐκ ἴ,. 7: 

ὄντες] οπι. (.1..0.Ὀ.1. 

2. ᾿Αθηναῖοι 
6. ἀνυδρίας Ρ. 
τῶν κνιδίων 1. 

καὶ ἐν Β. ---Βοιωτίῳ] Ὁπι. ΟΡ: 
ῥηγηνοὶ Β. ῥήγιον Κ. 

λιπαρῆοι κνιδαίων ὰ. 

10. οἱ ἐν ἐκείνῃ ΙΚ. οἱ ἐκεῖνοι ἃ.1. ἐν] οἱ ἐν 6. 

ΤΙ. τῇ οὖ τηοχ ὁ ὁπ. Τ1:0:Ὁ: 12. πολὺ] οπι. α.1,..0.Ὀ. 14. τέμνοντες α.6.1. 
15. ὁ μὲν χειμὼν 6. τύ. τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα Α.Β.Ο.Β.Ε.α.Η.1,..0.ὈΡΥ «.«. 
6.ἴ.5.ἢ. Ηδδοῖκ. Ῥορρο. (ο6ε]]. Βεκκ. Δ αϊρο ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ. 17. συνέ- 

γραψε Ρ. 18. πελοποννήσιοι μὲν καὶ Κα. 

“10 Ὀδ6 {ο]ογαίθα." 10 5668 0 1ὴη8 
{παῷ Το γ 1465 τηθαπΐ ἴο0 βδύ, “" {18 
κε γγὰ8 ἴΠ6 θυ οὗ ὕποβθ ΠΌΙΠΘΓΟΙΙΒ 
““ ραΥ ΤΠ] ΑἸ. 68, ὑγΏΟΒ6 [ΠΡΟ ΠΘΠΟΥ δὲ Οη6 
““ Ὧτη6 ἢδὰ8 τηδ8 ἔῃ θη ΓΘΙΠΘΙ ΠΘΓΘα ἃ8 

“ ΔΏΥ ᾿Πίθυνεηηρ' ΒΙΟΠΥ β γαί 1 ΠΊ, οχ- 
““ σρρῦ ΟσΟΆΒΙΟΠ8] Τηᾶ5865 οἵ ΟΡ πγαίθ 
“ς γι Πο ΟΠ, ταρια]ν ΦΌΒΟΙ θ5 {Π6 
““ χῃρϊβίισο, {ῃΠ6 παΐϊνεβ ἃῖ6 ΟΟη86- 

““ ΠαΘΠΕΥ ΟὈ] σα ἴο σοηβίσιιοῦ σα ρΔΟΙΟΙ5 

Ἴ ἊΜ ψ- 

«{» 

Ἅ 

« ̓  

“ε ἃ βουΐ οὗ θροὺῦῃ." 80 ὁΠ8 τηϊρὴηΐ 58Υ, 
ΠΘη Το]αίηρ 1Π6 δνθηΐβ οἵ {Π6 Ὑϑὰγ 
1746, “Ὅ15 ψὰβ [ῃ6 ροτϊοα οἵ ἐδθ 
““ Ἴαπιοιι5 στοαὶ ἔγοϑβί. 

6. δ ἀνυδρίαν) ““ΤΠΟΙΡΉ {ΠΟΓΘ ἃ ΓΘ 
“ἃ ἴδυν {ΠῚ ρ' ΒΡ ΙΠρ8, {Π6Γ6 15 ἃ ρθη6- 
“ς ΧΑ] Βοδγοὶίν οὗ νναΐθι, 8 [Π6 501], σοη- 
“’ ΒΒ ηρ ΘΗΌΓΕΙΥ οὗ βοουΐθθ, (ἴα, Ρὰ- 
“ χηϊοθ, ΡοΖΖοϊδηδ, Πα ἅ5}65, ψΊΠοιΐ 

ΤΗΟΥΘΙΘΌΕΒ, ΜΟΙ, 1. 

“ς ΟἸΒΙΘΓΠΒ, ὙΡΠΘγοίῃ ταῖῃ- γναΐου 15 Κορί ἴῃ 
“ἃ 600] [οτηρογαΐαγθ."᾿ Οὐδρίαϊη ϑγην 8 
Μειποὶν οὗ Θ᾽ ον, Ρ. 240. ἡ ΏΘη Βρβακίηρ: 
οἵ [Π6 Γ᾿ρᾶ11 15] 68. 

η. Κνιδίων ἄποικοι] 516 οὐ Βίγαθο, 
Ῥαιβδη. δἴατιθ 8111. Ααθαηᾶιβ οβῦ 46 
818. ΟἸανουιαβ. 5101}. Απίᾳ. 11. 14. ρᾶρ. 
205. ὈΎΚΕΚ. 

Ἡ ἢ 
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ΑΥ̓ΤΙΟΑ, ἄτο, Α, Ο. 436. ΟἸγπιρ. 88, 3, 3. 

καὶ οἱ ξύμμαχοι μέχρι μὲν τοῦ ἰσθμοῦ ἦλθον ὡς ἐς τὴν 
Α.0. 420. ; ὍΝ 5 ἣ οὖ διὰ Ἃ 

ἐκ τος Αττικὴν ἐσβαλοῦντες,᾿ Αγιδος τοῦ ᾿Αρχιδάμου 

ΑΥ̓ΤΙΟΘΑ. 
«ς , ,ὔ 7] ΄σ΄ 

ηγουμένου Λακεδαιμονίων βασιλέως, σεισμῶν 
ΑΠΠΔ] ἱηναβίοη οὗ 

᾿ , “- 3 ΄ ΄ ὡς 

Αὐθῖοα, Ἐανιπαυακος δὲ γενομένων πολλῶν ἀπετράποντο πάλιν καὶ 
δα ἱπυπαδίϊοηβ οἵ » 5.1 των » β Δ τ ἈΝ τὶ Ν 
ἄρον πτο ταν ὡς Ξε ουκ ἐγένετο εσβῷο 7). και περι Τουτοὺς Τους5 

ῬΙ8668. 
, ἴω ΄-“ ΄ ΄“- 

χρόνους τῶν σεισμῶν κατεχόντων, τῆς Εὐβοίας 
« ΄ὔ΄ “ Ὁ Ὁ ἫΝ “ ΄ Ε 

ἐν ᾽Οροβίαις ἡ θάλασσα {ἐπελθοῦσα ἀπὸ τῆς τότε οὔσης 
“ ΄“  Σ “ ͵ 7 Ν 

γῆς καὶ κυματωθεῖσα ἐπῆλθε τῆς πόλεως μέρος τι, καὶ τὸ 
Ἁ 7 Χ 9. « ΄ Ν ΄, ΄ ΕἸ ν 

μὲν κατέκλυσε τὸ δ᾽ ὑπενόστησε, καὶ θάλασσα νῦν ἐστὶ 
΄ 3 σις ζφς τ ΄, ΄ὔ ΧΟ δι ἌΣ 

πρότερον οὖσα γῆ" καὶ ἀνθρώπους διέφθειρεν ὅσοι μὴ ἐδύ- 
“ Χ Ν ᾽ὔ 

ϑιναντο τι μος τὰ μετέωρα ἀναδραμόντες. καὶ περὶ 

᾿Αταλάντην τὴν ἐπὶ «Λοκροῖς τοῖς Οπουντίοις νῆσον παρα- 
γνμι ν-͵ 

πλησία γίγνεται ἐπίκλυσις, καὶ τοῦ τε φρουρίου τῶν ᾿Αθη- 

ναίων παρεῖλε καὶ δύο νεῶν ἀνειλκυσμένων τὴν ἑτέραν 

κατέαξεν. ἐγένετο δὲ καὶ ἐν Πεπαρήθῳ κύματος ἐπαναχώ 4 ΠΥ ἘΠΕῚ ΤΕ ΘΟΕ ΧΟΡ 
7 » , 3 ’ 4 ΧΝ “ Ψ Ἂς 

σίς τις, οὐ μέντοι ἐπέκλυσέ γε καὶ σεισμὸς τοῦ τείχους τὶ 
, ἮΝ ΄- 5᾽ ΄ὔ 3 ξ 

5 κατέβαλε καὶ τὸ πρυτανεῖον καὶ ἄλλας οἰκίας ὀλίγας. 

1. μὲν οἴ τὴν ΟτἸη. (6. 2: 
8. λακεδαιμονίου 1,.0.". 
ἐπεξελθοῦσα 6. ἐπανελθοῦσα Ῥορρο. 
ἀπέκλυσέ γε Ῥ. 

6. τῶν σεισμῶν κατεχόντων) ““ ΠΘη 
““1η6 φβαυπαιακοβ ταῦθ ριθνδ]θηΐῖ. 
ΟὈΠΊΡΆΓΕ 1. 10,1. 11,5. ὁ λόγος κατέχει, 
--τοῦ λόγου κατεσχηκότος. 1 ᾿ᾶνα [0]- 
Ἰοννεὰ ῬΟρρο ἴπ ρ]δοῖπηρ' ἃ σοιητηᾶ Δἰ[οΥ 
κατεχόντων, ἴον  Ππογαϊάθβ ἀοθ8. ποῖ 
τηθδῃ {παῦ [Π6 ΘαΥ Πα ]κ 65 ἡ Ὲ 6 ρΑτίοιι- 
Ἰατ]ν Ῥγθνα]θηῦ ἴῃ ᾿παθοθα, θχιΐ ὑπαὶ αἱ 
π6 {{π|ὸ ΨῬΏΘη {ΠΟΥ ὙγΈΓῸ ἔΓΘαΠΙΘΗΓΥ 
Βαρρθπῖηρ ἴθ υθωα απ ἴῃ οἵποὺ 
ῬΙαςθβ, ποτ ΠΔρΡΡρθηθα ἃ͵8ὸ αὖ τοῦθ 
Δ ὉΠῚ15118] ᾿ππΠΠαῇ]οη οὗ {ἢ 5θἃ. 

ἡ. Τέπελθοῦσαϊ ἀπὸ τῆς τότε οὔσης 
γῆς] 1 Ρε]ϊονθ {παὐῷ (Ο]]ογ [ν}ἢ ΠδδοΚ 
Δ Πα ῬΟΡΡΟΊ] 15 τίσ ἴῃ (Ὠϊη Κίηρ {Παᾶΐ 
ἐπανελθοῦσα 15 ἴῃ {ττι6 τραϊηρ. ““ΤΠ6 
“ἐ β08 ἢγβῦ γί γθα [γοτη νυν Παΐ ννὰβ {Π6ὴ {Π6 
““Ἴ1η6 οἵ {Π6 οοαβί, Δη 4 Αἰζουνναγ 85 ΥἸβὶ ηρ; 
““ 1ῃ ἃ ἢθᾶρ ΟΥ Πρδα οὗ νναΐϑυ ἴῦ Ἰηναθα 
“ἐᾷ ρΡατί οὗ {Π6 εἰΐν ; πα {Ππουρἢ (6 
““ Ἰηπ Π ἀΔ(Ί0η αἰίθγννα 8 ρα Γ]ν βυβδιοα, 
“ γοῦ ἴῃ ρμᾶγί α͵80 1ὕ ννὰβ βουιηδηθηΐ ; ἴη- 

»"» 

ἐμβαλοῦντες Ο. 
6. τῶν] οἴῃ. [,..0.Ρ. 

9. κατέλυσε 1. 
ἐπέκλυσε, Οπηϊδδᾶ ραγίϊοα]α, 1,..0. 

5, 

αἰτιον 

ἐσβαλόντες (. οἱ οογτοοίας (Ὁ. 
7. ἐπελθοῦσα ΒεκΙκ. οἱ ν]ρῸ. 

τό. γε ἐπέκλυσέ γεν. 
17. οὐκ ὀλίγας Κ. 

““ ΒΟΙΠΠΟΙ {Ππᾶΐ βοὴ οὗ ψῇηδΐ νγὰβ ἔου- 
κε γη6Υ]Υ Δ Πα 15 πον 8568. “6 ῥσθνίοιιβ 
ΤΘΟΤΙηρ οἵἩ [Π6 568, 88 {Π6 ῬΥΘΟΌΤΒΟΥ οὗ 
{π6 ᾿Ἰηπιπααίϊομ, 15 ποία ὕνὶοθ αἴίοι- 
γναγβ ἴῃ {Πη6 Παρίου ; κύματος ἐπανα- 
χώρησίς τις, οὐ μέντοι ἐπέκλυσέ γε, χνθτ6 
10 15. ΒΡΟΪΚθῃ οἵ 88 σϑιπαυ καθ] {παΐ {Π6 
γοίγθαῦ οὗ {πΠ6 βθὰ τνὰβ πού [ο]ουνθα ὈγῪ 
δὴ ᾿ππηΠαἰοη ; ἀπα Ὁ ]η, ἀποστέλλειν 
τὴν θάλασσαν. 'ὝΠο6 τννοτὰ ὑπονοστεῖν, ἴο 
ΘΧΡΙΘΒ8 ἴΠ6 5 5] ἄθηοθ οὗ νναῦθυ, ὁ ογ8 
ἴῃ Ηογοάοίιιβ, 1. 101, 5. ἃΠα ἴο ΘΧΡΓΘῈΒ 
{116 56 ΠΠ1πρ ἀουνμυνα 8 οἵ ἃ 5011 θοῦᾶν, 
ΟΥΙΠρ 10 Π6 ρτδάιαὶ οἴδοι οὔ 1Π6 
γνθαίΠον, ΓΝ, 62, 4. [1 οὈ 68 4150 τϑαᾶβ 
ἐπανελθοῦσα. 

12. ᾿Αταλάντην] [)6 Αἰαϊαηΐα οὐ οαϑέ6]- 
Ιο ΑΥΠΘΠΙΘΉΒΙ11ΠῚ ἴῃ Θα, οϑί Θὐ]8 ΠῚ ΒΈΡΓ. 
11. 22,1. 108 6]]Π1}ρ081 τοῦ μέρος, ἡιᾶτη 1Π 
18 τοῦ τε φρουρίου 5ἰαῦα!ς ϑοΠῃο]. ρ] γα 
Παροὺ ίθρμαηιβ Απϊτηδᾶν, ἴῃ 110. 6 
1)1α]θοῦ, Ρ. 45. θυ ΚΕΚ. 



η0 
ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ. Π|]Ι0ξ9ὶ 461 

ΒΙΟΙΠΎΥ. Α..Ο. 426. ΟἸνΙΩΡ. 88. 2, 3. 

, ", , “ ΄ 4 Ε Ἕ ε Ν 

δ᾽ ἔγωγε νομίζω τοῦ τοιούτου, ἡ ἰσχυρότατος ὃ σεισμὸς 
5}. Ἐρ Ν “ » ,ὔ Χ ΄ Ν 
ἐγένετο, κατὰ τοῦτο ἀποστέλλειν τε τὴν θάλασσαν καὶ 
Ε ,ὔ ΄ὔ ΕῚ ’ὔ 7 Ν » 2 ΄σ 

ἐξαπίνης πάλιν ἐπισπωμένην βιαιότερον τὴν ἐπίκλυσιν ποιεῖν" 
2, Ν “- Ω ΒΩ ΄σ Ν “- - 

ἄνευ δὲ σεισμοῦ οὐκ ἂν μοι δοκεῖ τὸ τοιοῦτο ξυμβῆναι 

5γενέσθαι. 
Ε- Ἐν ΄, ᾿ 7 

ΧΘ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους ἐπολέμουν μὲν καὶ ἀλλοι ὡς -' 
΄ ΄, 3 σ΄ 7 ζς » Ν “ 

ἑκάστοις ξυνέβαινεν ἐν τῇ Σικελίᾳ, καὶ αὐτοὶ οἱ Σικελιῶται 
“Ὧν » [4 ,ὔ ον ΄ ᾽ ΄σ 

ΠΡ ἐπ ἀλλήλους στρατεύοντες καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι 
Η Ἃ ΄ Ψ', ’΄ ἃ Ἁ ͵Α 

Ορογδίϊοηβ οἵ {π6ὸ ἀ- ξὺν τοῖς σφετέροις ξυμμάχοις" Ὁ δὲ λόγου 

{Ποῖ 5 : {πον σϑάϊτιοθ Ρ ιν πῇ ὃ ΟΝ : : ᾿ ἐ 

10 Μρββῖπα ἴο 7οῖη {πρὶν μαλιστα ἀξια 7) μέτα τῶν Αθηναίων οι ξύμ- 

οομζραάθγδου. 5, Ἃ Χ Χ Γῴν ἐῈ) 

μαχοι ἔπραξαν ἢ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους οἱ ἀν- 

τιπολέμιοι, τούτων μνησθήσομαι. Χαροιάδου γὰρ ἤδη τοῦ 2 
᾽ἊἋΘ Γ, “ θ ΄ « Ν Σ ΄ Ν , 

ηναιὼν στρατΉγου ΤεσνῆκοτΤος ὑπὸ υρακοσιῶν ΤΟ εμῷῳ, 

, ͵ 2, “ - τὶ Ἂ ΄, Ν 

Λαχὴης ἅπασαν έεχων τῶν νέεῶν ΤῊὴΡν ἀρχὴν ἐστράτευσε μέτα 

΄ , “ ΒΕ υῚ 

το τῶν ξυμμάχων ἐπὶ Μυλὰς τὰς τῶν Μεσσηνίων. ἐτυχον δὲ 8 

δύο φυλαὶ ἐν ταῖς Μυλαῖς τῶν Μεσσηνίων φρουροῦσαι καί 
για «. γε 7, Ξῇ 4 ΚΝ κ ΕΝ ε ν 

Τινα. κοι ἐνέδραν πετοίιήημεναι τοις ΑἸΤΟ Τῶν νεῶν. οι δὲ4 

Ἔ ΄σ Ἂν ΄ ͵ὔ , ἣν ΄-“ » 7] ᾽ς 

᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι τοὺς τε ἐκ τῆς ἐνέδρας τρέπουσι 
Χ ΄. ’ὔ ’ 

καὶ διαφθείρουσι πολλοὺς. Ἰκαὶ τῷ ἐρύματιϊ προσβαλόντες 
»)} Ξε άθ Σ ᾿ 

» , « , ΄ κπὰ 

2ο ἡνάγκασαν ὁμολογίᾳ τὴν τε ἀκρόπολιν παραδοῦναι καὶ ἐπὶ 
’ὔ ΄σ Ἀ “ , ’, ε 

Μεσσήνην ξυστρατεῦσαι. καὶ μετὰ τοῦτό ἐπελθόντων οἱ Μεσ- 
’ὔ ΄“΄ « ΄- ν ΄ 

σήνιοι τῶν τε ᾿Αθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων προσεχώρησαν μμαχ 
τ » ἀν , κ 5 κ , 

καὶ αὐτοὶ, ὁμήρους τε δοντες καὶ τάλλα πιστὰ παρασχομενοι. 

1. ἐγὼ ΒΚ. νομίζω τοῦ τοιούτου Α.Β.Ο.Β.Ε.α.Η.1Κ.1,.0.6.0.ς.6.[.6. Ηδδοῖς. 
Ῥορρο. (οε}]. ΒΕκΚΚκ. νομίζω τοιούτου ῖ. Να]ρο τοῦ τοιούτου νομίζω. 2. ἐγέ- 
νετο] γέγονε ΟΕ. 3. ἐπισπομένην ΟΟΥΤ. Κ΄. 4. δοκῇ ἘΈΗΗΝΝ κα. τὸ 
τοιοῦτον Ν. τοῦτο ἴ,.. τοῦτο τοιοῦτο ὦ. 6. μὲν] οἵη. Καὶ. Ἴ. ἕκαστος (ἃ. 
9. σὺν Β.Ο.Ε ἢ. 12. χαριάδου 1. γὰρ] δὲ σ΄. τοῦ] τῶν Β. 14. λάχης 
ὁ πᾶσαν δ. ἐστράτευε α. 15. ἐπὶ μυλὰς τὰς μεσσηνίων (ὐ.Ὁ.".Θ..ς.α.6.1. 
ἐπὶ μύλας τὰς μεσσηνίων ΙΚ. απ] εἴ τηοχ μύλαις. ἐπὶ τὰς μυλὰς τῶν μεσσηνίων Ἰ,. 
τύ. ἐν ταῖς μυλαῖς δύο φυλαὶ 1,..0.Ρ.ἅ. 17. πεποιηκέναι ἴ,..0.}. ππα8 πεποιηκυῖαι 
εἴποις οταθβ Ρ]αΐδγο. [. Ρ. 275- 190. προβαλόντες ὦ. 21. ξυνστρατεῦσαι 
ῬγΙπηὰ τηδηπ ὦ. 23. τἄλλα 6. Ῥορρο. τἄλλα Βεκκ. (ἀο6]1. νυ]ρὸ εὖ Ρορρο. εα. 
1845. τὰ ἄλλα. παρεχόμενοι Υ «». 

17. πεποιημέναι] ΕῸΓ {Π|8 τηϊ4]16 ῬΓΟΪΘρΡΌτηΘη. 1. Ρ. 101. 
Β6η88 Οὗ {Π6 Ράββῖνϑ ἴογμι οἵ {Π6 ροσγίθοϊ, 23. τἄλλα πιστὰ παρασχύμενοι] ““8α- 
8566 Μαίίῃϊο, τ. τ. δ. 492. Ρορρο, ““ {ἰβίγιηρ [ῃ6 Αὐμθπίδηβ ἴῃ 8}} οἵα ῦ 

Ἡ, ἢ 2 

8 
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ῬΕΙΟΡΟΝΝΈΒΟΌΘΒ, ΞΘΕΑΝ ΒΕΑ, ἄς, Α. Ὁ. 426. ΟἸντηρ. 88. 3. 

- “ ΄ ε “- ΤῊ Χ 
ΧΟΙ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους οἱ ᾿Αθηναῖοι τριάκοντα μὲν 
“ » Ν ΄ - » 

ναῦς ἔστειλαν περὶ Πελοπόννησον, ὧν ἐστρατήγει Δημοσθέ- 

ῬΕΙΟΡΟΝΝΈΒΞΟΞ, 
νης τε ὃ ᾿Αλκισθένους καὶ Προκλῆς ὃ Θεο- 

« ΄ “ Ν 

ΒΟΒΑΝ 5ΒᾺ, ἃς, δώρου, ἑξήκοντα δὲ ἐς Μῆλον καὶ δισχιλίους 
ατῖοιβ Ορουαίϊοηβ οὗ 

τη- 

αἰομηρέ 

πη6 ΑΥΠΘΠΐΠ8. 

ΒΙΘΟΘΞΒΙᾺΙ 

2 προὸπ Μρῖοβ, Τ)εβοθηΐ 
ἃ Β 527 τποϊτι ἘΤΗΝ οὐκ ἐθέλοντας 

ε , , ῃ ἊΣ οὐ ἶεὶ , 
ὁπλίτας" ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας ὁ Νικη- 8 

΄ Χ Ων “4 5, ΄ 5. 

ράτου. τοὺς γὰρ Μηλίους οντας νησιώτας καὶ 
« ξ ΕῚ Ἀ » Ν » ΄ 

ὑπακούειν οὐδὲ ἐς τὸ. αὐτῶν 
ΒΝ νυ Ν ΄ὔ μα Ἀ ΄σ 

8 ξυμμαχικὸν ἰέναι ἐβούλοντο προσαγαγέσθαι. ὡς δὲ αὐτοῖς 

δηουμένης τῆς γῆς οὐ προσεχώρουν, ἄραντες ἐκ τῆς Μήλου 
Ε] Ν Ἂ Ὑ, 5 5 Ν “ ΄ “ τι Υ ᾿ 

αὐυτοι μὲν ἐπλευσαν ες Ὥρωπον ΤῊ" περᾶν γὴ 5) τὺ νυκτα το 

Ν ΄ ᾽ Χ 5 ΄ « ε ΄ » Χ ΄“ “ ωὼ 

δὲ σχόντες εὐθὺς ἐπορεύοντο οἱ ὁπλῖται ἀπὸ τῶν νεῶν πεζῇ 

4“ἐς Τάναγραν τῆς Βοιωτίας. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως πανδημεὶ 

᾿Αθηναῖοι, ἱἹππονίκου τε τοῦ Καλλίου στρατηγοῦντος καὶ 

1. οἱ] οἵη. ἃ. 
ἡ. αὐτὸ ἃ.ρ. αὐτὸν Υ. 
οἵη. ἵ. στρατηγοῦ ". 

μὲν] οπι. Κι. 

“ς μοϊηΐβ :᾿ [116 γᾺ}}γ, ““Ργθβθηθηρ 8]] 
“ς ΟἴΠεΓ {Ππϊηρ8 οὗἉ 5 0ἢ ἃ Παίτιγε 88 0 6 
“ς βαυδίαοίοτν.᾽ (ὐΟἸΏρΑΙΘ [. 32, 2. καὶ 
ταῦτα πιστεύοντες ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεσθαι. 
Οὐθπουα]ν βρθακίηρ παρέχειν 15, “ἴο 
“ς Ῥγδβθηῦ Οὐ ΟΠΈΈΓ σθα ΠΥ : ἀπ παρέχε- 
σθαι, ““ἴο Ῥγοβθηΐ οὐ οἵου ἴο ποίϊςβ, ἴο 
““ ρχῃ 1. ΤΠ6 οὴ8 δχρῦθβθεβ 8 
δοῦτα] σἸνίηρ,, [Π6 ΟΥΠΕΙ ἃ ΠσΌΓΑΓνΘ ΟΠ6. 
Ξξϑθ Απηποηΐπβ, 1)6 ΠΙἢδγοπα δ οοα- 
Ῥυϊογατη, ἴῃ Παρέχειν. ΒΕΚΚΟΙ {πογο- 
ἴοτο, 1 {Π1ηΚ, 18 τὶρῃΐ ἴῃ ῬΓΘίθυηρ' 
τἄλλα, ἴο [Π6 σοπημηοη τϑϑηϊηρ τὰ ἄλλα ; 
ἴον “μππον ἀ1165 σ᾿ ΠΘΓΆΠ]Υ τ15685 116 ΟΥΆΒΙ5 
ννΏθη {Π6 τνογα 15 πι86α 88 ἃ Ἀπ πρῖ ὁ 
{Παὶ ἴ858, ῬΏΘη {ΠΡ6ΥΘ 18 ΠῸ βΒὈ βίδηςνα 
ἘΧΡΙΘΒΕΘΩ͂, ἃπα τἄλλα 18. ““8}1 ε]βθ, 8]} 
ἐς (ἢ6 τοϑῖ." Βα ἴῃ ΨἼΠΠ]. τοο, 2. νΠθ 8 
{Πόγο 18 ἀποί Ποῦ προσ Ἰοϊηθα ψ] ἢ ἰΐ, τὰ 
ἄλλα ἐπιτήδεια, ἴῃ6 ογαβὶδ, 1 {Ὠ]ηἸς, 
οὐρῃξ ποῖ ἴο 6 δαιητοα ; Ὀδοδιιβ6 
{ποτα {Π6. ἀυίϊο]6 ἄοθβ. ποῦ 80 τπποἢ Ὀ6- 
Ἰοηρ ἴο ἄλλα ἃ8 ἴο ἐπιτήδεια. ὅδ ἃραΐῃ, 
ΨΠΠ. 24, 5. ΒοΚοὺ νυϊῖθβ μετὰ πολλῶν 
τε κἀγαθῶν ξυμμάχων, Ἰπβίοαα οἵ καὶ 
ἀγαθῶν, ἀπ (ἀΌ]]ῈΓ ἀρρθα]8 ἴο {Π6 οχ- 
ῬΓΟββίοη καλοὶ κἀγαθοὶ ἃ8. ἃΠ ΔΟ ΠΟΥ Υ 
ἴον [16 αἰζθσαίίοη. . Βαΐ ἴῃ {Π8 Ἰαΐίου [Π8 
ὕννο νογὰβ νοῦ ἨΔ ΓΑ }ν τπιηϊτο το- 

2. πατροκλῆς ἴ,.0.Ὀ}.α.6.1. 
8. προσάγεσθαι 1. 

5. νικηρείτου Ἰ. 
9. προσεχώρησαν 1,..0.Ρ. 13. τε] 

ΘΟΙΠΟΥ, 580 85. δΙπηοϑδὲ ἴο πᾶνβ ὈθΟΟΠΊΘ 
ΟΠΘ; 8ἃπη6 {πογϑίοσθ {ῃ86 καὶ ννὰβ παίιι- 
ΤΆ]Υ τηο]6 4 τηΐο 1Π6 [Ο]]ΟνΊΠρ᾽ δα ]θοῦννα 
ὈΥ ΟΥἾα5818, δοοοσαϊησ 0 {ῃαῦ σϑηογὰὶ 
ῬΓΔΟΙοΘ ἴῃ Ἰαηρτιασθ ὈΥ͂ ΜΓ ]]ΟὮ Δ ΠΥ ἴα- 
ΤΆΝ]ΠΔΥ σΟΙΠΙΠαΙΟη. οὗ ψογβ 15 ῥτο- 
ΠΟΙΠΟΘα τηογ8 Ὀγ]οῆγ, ἀπ α τυ Ἰ ἢ {Π6 5γ}]- 
14 0165 ΠΊΟΓΘ ΤΠΠΠΙΠρ' ᾿πΐῸ θα ἢ ΟΥΠΡΥ, 
{πὰπ θη {πὸ βαπι6 ῬῬΟΓΒ. ἀγα Ἰοϊποα 
ΜΙ Οὔπθυβ νυ νΠΙΟ ΓΠΘΥ ἃγ6 1688 
ΓἈΥΔἸ]Π]ΑΥῚΥ ἀββοοιαίθα. Νον καλοὶ κἀ- 
γαθοὶ 18. ἃ σοΠ ΙΠαίϊοη οὗ νου 8. 850 ἴὰ- 
ΤΉ]ΠΔΥ ἃ5. δἰτηοδύ ἴο πᾶν Ὀδοοῖηθ ΟΠ8 
ΜΌΓα ; ῬΠογθαβ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ 15. ποῖ 
ΟΠΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ, ΠΟΥ ΔΓ6 ὑΠ6 τνοτ8. πὰ- 
ὈΙΓ ΠΥ Ἰοϊηθὰ ἢ οηθ ΠΟΙ ΘΓ; 50 
(Πὰς ΤΠΘγ6 ΙΒ ΠῸ ΠΊΟΤΘ ΤΘΆΒΟῚ [ὉΓ {Π6 
ΟΥΑΒΙΒ ἔποτθ {Πὰη ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΘΙ οδ56 
ΏΘΥΘ. καὶ ΠΊΔΥ ΠΆΡΡΘΩ ἴο ῥγδθοθᾶβ ἃ 
ννογαὰ ὈΘρΊΠηϊηρ' νἹΓἢ ἃ νοννε]. 

1ο. ἐς ᾿Ωρωπὸν τῆς πέραν γῆς] ὅ668 {Π6 
ποίθ οἡ 11. 23, 2. 

13. Ἱππονίκου τοῦ Καλλίου] ΤῊ 85 
ΗἸρΡΡοῃϊοιιβ νὰβ {Π6΄ {ἈΠ 6 γ-1π-]ὰνν οὗ 
ΑἸοΙθΙα 65, απ πα οἵ {πΠ6 τ]οπϑϑύ 1πη6}- 
νἹάτι815.1ηὴ ατθθοθ. Ηἱἰβ5 [πον (ὑΔ]11ὰ8 
νγὰ5 {Π6 ΔΙ) ΞΒΈ ΟΥ̓ ν Ὸ 15 5] ἴο πᾶν 
Ῥτοσαγρα {Π6 ἀββθηΐ οἵ {η6 Ῥογβίδη Κίηρ' 
ἴο {πᾶὉ πη] ΤᾺ }]6 ἐγθαῦν, Ὀγ ν Β οἷ [Π0 
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» , Γ ΄“ Ἄ: 5» ἈἉ Ἷ 9 Ν » ὃν Ν 

Εὐρυμέδοντος τοῦ Θουκλέους, ἀπὸ σημείου ἐς τὸ αὐτὸ κατὰ 
΄-“ 7: Ἂ ἔα δ « 

γῆν ἀπήντων. καὶ στρατοπεδευσάμενοι ταύτην τὴν ἡμέραν 5 

ἐν τῇ Τανάγρᾳ ἐδήουν καὶ ἐνηυλί. ἡ τῇ ὑ ᾳ 6 ἐν τῇ γρᾳ ἐδῇουν καὶ ἐνηυλίσαντο. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ 
᾽ὔ , Χ » Ἷ ΄σ΄ ᾿ ν 

μάχῃ κρατήσαντες τοὺς ἐπεξελθόντας τῶν Ταναγραίων καὶ 
, Χ ΄ ͵ ΄ δ Θηβαίων τινὰς προσβεβοηθηκότας καὶ ὅπλα λαβόντες καὶ 
- γ 5 ͵ὔ « Ν » Ν ΄, Ν τροπαῖον στήσαντες ἀνεχώρησαν, οἱ μὲν ἐς τὴν πόλιν, οἱ δὲ 

3.» Ἂς Ἂ “ Ν , « 7, “ « , 

ἐπὶ τὰς ναῦς. καὶ παραπλεύσας ὁ Νικίας ταῖς ἑξήκοντα 
τι δ ἊΝ “ ͵ Χ » ΄ ᾿, Α᾿ » ΄ ναυσὶ τῆς Λοκρίδος τὰ ἐπιθαλάσσια ἔτεμε καὶ ἀνεχώρησεν 
ἐπ᾿ οἴκου. 

τ Ν ΝῚ Ἀ ᾿ ΄“ , 

το ΧΟΙ͂Ι. ΥὝπο δε τὸν χρόνον τοῦτον Λακεδαιμόνιοι Ηρά- 
Ἃ » ΄ ᾽ “ , 3.5 Ἃ - 

κλειαν τὴν ἐν "Γραχινίᾳ ἀποικίαν καθίσταντο ἀπὸ τοιᾶσδε 
ΤΕΑΟΠΙΝΙΑ. γνώμης. 

Ἡόγϑοὶθα Τουηᾶθα ΌΥ Γ Σ ξ ΚΥ Ἀ " 2 

πθ΄ Τιαοοδαιιουίαης, μέρη, [Παράλιοι ἱἱερῆς Τραχίνιοι: τούτων δὲ οἱ 

Μηλιῆς οἱ ξύμπαντες εἰσὶ μὲν τρία 3 

8. ἐν] οἵη. ἃ.1. 4. ἐπελθόντας 1,.0.᾿. 5. βεβοηθηκότας σ. λάβοντας Ἐὶ. 
"καὶ τροπαῖον] καὶ τρόπαια ἃ. τροπαῖον, ΟἸηΐ580 καὶ, Ἰζ. 1. ἐπὶ] ἐς Β.1,.Ο. 
1Ο. τοῦτον τὸν χρόνον Β.ἢ. τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον Ὁ. 11. τραχινίᾳ Ο..1. 
Κι ς.6.8. εἰ Ῥορρο. τραχῖνι (). αἰ 111. τοο, 5. εἰ Ι΄. 78, τ. Λ΄ 12,1. 51,1. τραχει- 
νίαις 4.1. Ἄαϊρο, εἰ Βεκκ. (ἀοε]]εγ. τραχινίαις, ατιε6 ἸΘοῖ]ο ξοτίαβββ 6 ποίββίπιο 5ο- 
ΡΒοΟΙ]. τασορα. ἐ{π|10 Δ Ἰπηρδυῖίο 1 Ὀτατῖο ρίζα δβί. καθίστατο ἃ. γνώμης 
τοιᾶσδε 6. 12. μιλιῆς Β. οἱ Τραχίνιοι] 
οἱ μὲν τραχίνιοι (.Π.Θ..σ. 

ΚΙΠρΒ 5Π105 οὗ γὙ νγουθ [ογ! θη (ο 
581} 10 {π6 τνεβύνναγα οἵ 1πΠ6 γαπθαη 
αηὦ ΟἸΠΒΘΠἀοπϊαη 15]. η48. ὅδ ἀπαᾶο- 
οΙ468. ἀραϊηϑῦ Α]ΟΙθ]Δ. Ρ. 117. θ6πιο- 
Βίῃθποβ δ]β. [μοραΐ. ρΡ. 428. Ηετγοθοί. 
ΨΙ1.ΙΡῚ, 2. ἼΠΕΓα 15 ἃ [0]] δοοοπηΐ οὗ 
16 βιιοοδεββῖνα ἤθαβ οἵ {Π6 ἔδτην οἵ 
(Ὁ]11|ὰ5 δἂπὰ ΠΙρροπίοιβ, ἴῃ ΒΌΟΚΉ, 
ΘιδαιβμαΒ Πα]. ἃ. Αἴμποη. 11. Ρ. 14, ὅε. 
(Επρ. γα]. νο]. 11. Ρ. 242.) 

13. Παράλιοι, ἱερῆς, Τραχίνιοι] [0 15 
ῬΟΞ51016 ΓΠα΄ {Π6856 ΠΆΤΩ65 ἴῃ ἔπεὶγ οὐἹρῚη 
τείουγθα ἴο {ῃτ8686 οἰδββθβ οἵ ῬΘΓΒΟΠΒ, 
ῬΟΙΙΠΟΑΠν 885. ννῈ}1] ἃ8. ἸΟΌΆΠΥ βαραγαΐθ 
Ττότη θοῇ οἴμοσ. ἼΠπ6 ΗΘ θη βἰδ 5. ΠΠΔΥ 
ὩᾶνΘ. θθθπ {Π6 ρυ]θβί- ΠΟΌ]65, {πὸ Εἰιρα- 
{τα οἵ ΑΙΉ6Π5, ννῃο [οσιηθα ΘΧΟΙΌΒΙνΟΙΥ 
[Π6 δέαίθ, πόλις, ἀπ Ψ0 οὗ σοῦγϑα 
{ΠΘΥΘΙΌΓΘ. τνογα ἴῃ δχοϊαβῖνθ ροββαβϑίοη 
οἵ ἃ}1 οἰῆοεβ εἶν} ἀπὰ γο]ρίοσβ. 6 
ῬΆγΑΠΠαπ8 ψνουἹὰ ποθὴ Ὁ6. {π6 τηϊχϑᾶ 
ῬΘΟΡΙΘ ΨΟ αἰννᾶνβ ουθν τπρ ἴῃ [6 
ΘΟ 86 ΟὗἉ {ἰπ16 ἀγοιϊιηα 1Π6 ῥΥ]οβύ- ΠΟΡ]6Β ; 

18. ἱερεῖς καὶ τραχίνιοι ἃ. 

{Π6 ΟΥΡΊηΔ] δῆμος, ΟΥ̓ σΟΙΠΠΊΟΉΒ, Ψ»ΠῸ 
συδα πα }]ν Οὐ αϊημθα Δ ΔαΙΉΙΒΒΙΟΠ. ΠΠΟΓΘ 
ΟΥ 1688. ΘοΙηρ]οΐθ 0 811} {Π6 τ]ρῃῖβ οἵ 
ΟἸΠΖοηβῃρ. Αἱ Αἰἴῃθηβ ὕΠ6Ὺ ὑνογα 4180 
ΟΆ]16 ἃ ΡῬΆΓΆ]1, ἃ8. 1ῃ 81] τηδγ πη οοπη- 
{γ]65 [ΠΥ ὑγῈγΘ τη8 46 πρῸ οὗ γα ουβ ἃπα 
ΒΘΔ[ΔΤΊΠρ᾽ ΠΠΘ ἢ ΔΠ6 5ίγαηρουβ, ἡ Ποῖὴ [ῃ6 
8588, [Π6 στϑαῦ ὨΙρσῆνναν οἵ παίϊοηβ, μδα 
ΘΠΑὈ]Θα ἴο οοπη6 ΠΌΤ ἃ [ὈΓΘΙρῊ Ἰδπα ; 
ΔΠαὰ ΠΟ ἴοαπα [Π6ῚΓ τη ηίθημδηοθ ἴῃ 
16 νδτίοιιβ ῬαΓβυβ ν Β]Οἢ {Π6 ΠποΙρἢ- 
Ῥουσποοα οἵ {π6 868 [ο}]}αἴθ8. 8 
᾿ΥΔΟΠΙ απ, {κΚὸ {Π6 ὑπεράκριοι οἵ 
ΑΥΠθη8, ἜΘ Ῥευθᾶρ5 ἴΠ6 τϑηηαῖηβ. οἵ 
[π6 οἸἀδβί ἸπῃδὈϊϊαπΐβ οἵ {πΠ6 οσοπηίΐτγ, 
ἀτίνθη ἰο 1Π6 τηοιιηΐαϊη8 ὈΥ {Πᾶΐ ΠΙΟΤῸ 
ΕἸ] Ζ6 αὶ ΡΘΟρΡΙΘ ΠΟ Πα βθι16 4 ἴῃ 1ῃ6 
Ῥ᾽αΙΠ5 δηα τἱοῃοβί αἸβδίσιοῖβ οἵ [Π6 Ἰαπα, 
ἀπ νη Ὀεὶηρ' 5βπὸ οὐ ἔγουη 811 σ0Π}- 
ΤΠ Π]οδίοη. ἢ οὐθμου. παίοηβ, ἀπο 
ἔτοτη 8}} [Ογοῖσ ΘΟΙΏΠΊΘΓΟΘ, ᾿νοαὰ ἃ5. {Π6 
Βα ]Θοἴβ οἵ [Π6 Ῥγ]θϑῦ- ΠΟΌ]68, ΟΥ Δηπουθα 
1Π6 πὲ Ὀγ {ΠΕῚΓ Ρογροίια] ργθαδίοσυ ἰῃ- 
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. , ’ » ’ « ΝΝ ͵7ὔ 

ΤΊ φοῖοπν ΜΠ, ονῖης Τραχίνιοι πολέμῳ ἐφθαρμένοι ὑπὸ Οἰταίων 
ἴο {π6 ΠΙΟΒΟΠν οὗ ΠΘ . , ᾿ τι δὲ 7 : 

Τηοναπάιο, ἀπὰ τὸ ὁμόρων ὄντων, τὸ πρῶτον μελλήσαντες Αθη- 
ἐντάπην οἵ {πὸ 1 ορᾶς- ΄, “ “ 3 Χ ὃ , ὃ ἥ 

Ψναιοις προσθεῖναι σφᾶς αυτοὺς, εισαντες Ἐ 
ΤΟ ΠΪΔ ἢ ΚΟΥΘΙΠΟΙΒ. (92. 
93.) Χ » “ Ν Γ᾿ 4 » Δ 

: μὴ οὐ σφίσι πιστοὶ ὦσι, πέμπουσιν ἐς Λακε- 
Χ ᾿ ’ 

δαίμονα, ἑλόμενοι πρεσβευτὴν Τισαμενόν. ξυνεπρεσβεύοντο 5 
Ἂ 3 ΄σ Ν “ « Γ᾿ ἴω ,ὔ ΄“ 

δὲ αὐτοῖς καὶ Δωριῆς, ἡ μητρόπολις τῶν Λακεδαιμονίων, τῶν 
Ἂ “ ΄ ΦΟΈΗΝ εν “ » Δ Ἂ » Ν 3 ’, 

αὐτῶν δεόμενοι: ὑπὸ γὰρ τῶν Οἰταίων καὶ αὐτοὶ ἐφθείροντο. 
Χ [ ΄ Μ 5 Ν ᾽ 7 

«ἀκούσαντες δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι γνώμην εἶχον τὴν αποικίαν 
» ,ὔ ΄- 7 , νΝ ΄σ΄ σι 

ἐκπέμπειν, τοῖς τε 'Γραχινίοις βουλόμενοι καὶ τοῖς Δωριεῦσι 
΄ Ἂν “ “ Ν » ΄ ΄ὔ ΄-“ 

Βτιμωρεῖν. καὶ ἅμα τοῦ πρὸς ᾿Αθηναίους πολέμου καλῶς το 
» ΄ 3 , - ΄, ͵ » ν Ἀ “ Ε ΄, 

αὐτοῖς ἐδόκει ἡ πόλις καθίστασθαι. ἐπὶ τε γὰρ τῇ Ἑυβοίᾳ 
Ν ἴω “Ο [2 . » ’ὔ Χ ᾽ς 

ναυτικὸν παρασκευασθῆναι ἂν, ὥστ᾽ ἐκ βραχέος τὴν διάβασιν 
, “-“ , Γ ,ὔ ΄ ΄, 

6 γίγνεσθαι, τῆς τε ἐπὶ Θράκης παρόδου χρησίμως ἕξειν. τό 
᾽ὔ τ ᾿ ͵ ΄ “ Χ Φ 

τε ξύμπαν ὥρμηντο τὸ χωρίον κτίζειν. πρῶτον μὲν οὖν ἐν 
ἴω ἧς Ἂν Ψ Ν » ’ Ν 

Δελφοῖς τὸν θεὸν ἐπήροντο, κελεύοντος δὲ ἐξέπεμψαν τοὺς τὸ 
3. ΘΝ Εἰ αν Ν “-“ ΄ Ν “ “ἤ « 

οἰκήτορας αὑτῶν τε καὶ τῶν περιοίκων, καὶ τῶν ἄλλων Ἐλ- 
,ὔ Χ ΄ “ ΄ Ν ἕξ 

λήνων τὸν βουλόμενον ἐκέλευον ἕπεσθαι πλὴν ᾿Ιώνων καὶ 
᾽ “ Ὁ “ ε - 

8᾽ Αχαιῶν καὶ ἔστιν ὧν ἄλλων ἐθνῶν. οἰκισταὶ δὲ τρεῖς Λακε- 
« ’ὔ΄ 

δαιμονίων ἡγήσαντο, Λέων καὶ ᾿Αλκίδας καὶ Δαμαγων. 

6. καὶ] οἱ Β. δώριον ῬυΥΙβοίδπιι5, ραρ᾽. τορο. Ῥιίβο. ἡ. αὐτοὶ ἐφθείροντο 
ΑΙΒΙΕΙΒΗΝ.  .. Ρορρο. (0611. Βεκκ. 6. εὖ νι!ρὸ αὐτοὶ πολέμῳ ἐφθείροντο. 
12. βραχέως Κ΄. διάβασιν ἂν γίγνεσθαι 1..0.". 15. ἐπηρώτων Ε). τύ. τε] 
οτη. (.4. τῶν ἄλλων περιοίκων α.1,.0.Ρ.α. 17. γ᾽ ἰώνων Α. ΒΕΚΙς. (οε]]. 
γ οἵη. ΒΕ. ἰτῶν Ο. 18. ὧν καὶ ἄλλων Β. 10. ἀλκείδας Καὶ. 
δημάγων Η. δαμάτων ἴ. 

τοδβ ἀροὸπ {πῸ ν8]1|656. Βυΐ ψ 1186 χονται οἴο. Ηΐϊς βηϊπὶ οὰπὶ “ΓΗον 146 
τγαοὶηρ ἴπΠ6 ῬΟΒΒΙθ]6. οτἱρίὶη οὔ πθβθ νἱαθίιν απδπάδπι τγθθιη γ6] ΥΘρΊΟΠΘ πη 
ΠΆΓΊΘΒ, ὑ»Ὲ πηι ποῦ ΒΊΡΡΟΒΘ {παῦῷ ΠογῪ Μο]ϊθηβιθπι Βδοτα πη ψΟσᾶσΘ, 60 αποά 
γοίαϊ θα {Π6]1 ῬΎΙ ΓαΪ ἶν 6 τηθαηϊηρ ἴῃ ἴΠ6 ὈΥΙΠ {185 ΔΡΟΙΠΠΙ πού 8. ΤηΪΒ8α8. ἃ 
τπ|6 οἵ Τ μον ἀἰά68, αὖ Ἰθαδὲ ποῦ ἴῃ 185 ᾿θοαοπθῖβ, αὶ οὔϊατη Βαουὶ θγδηΐ, τϑοὶς- 
[]] οχίθηΐ : Ὀπύ [ΠαὉ {πὸ }ν ποὺν σχργθϑϑθα ριθθαηῖ. ιὰθ Ῥαϊμηοσ. δὰ ὅτ. Αποῖ, 
Ἰ1{16 τποσθ {Ππαῃ Ἰοςα] αἰνβίοπβ, πκ {Ππ6 Ρ. 277. Ηυ 5. 
{ῦθ5 οἵ οπιθ ἰπ ἴπ6 {ππὸ5 οἵ {Π6 
ΠΟΙ Π ΟΠ (ἢ. 

ἽἹερῇς} Π.ΗΠΟ]6 αϊοία οβϑί, ἡ α]Ππδ ΠῚ 
᾿δαΘΓΙηΐ Ἱερῇς, ΠΟΙΠΟ θη ργεοίου ππι- 
ογα!άρηη ἐδ 115, (αοα Ἰορου τη) Ἰοαιιίτι8 
οβδύ. ΒΟ ΠΕ] πὶ ἰἀτηθῃ 1015 [οἷ (.4}11- 
τηδοθιβ ἴῃ [)ο]ατη, ὉὈῚ αἷῦ : Δεύτερον 
« , Ἅ) ᾿ » , » ΝΥ: 

ἱερὸν ἄστυ καὶ οὔρεα Μηλίδος αἴης "Ἐρ- 

6. Δωριεῖς] ΝΙάο Βίγαθομ. οὐ Ξίθρῃ. 
νος. Δώριον. Ρ]1η. ΓΝ. 5. εἴ Υ. 22. Υ͂ Α58. 
1)6 Τροτῖο πηθίτοροΙ! 1 αοθαἀρουη ΟΠ] πὰ 
ΒΌΡΓ. 1. τοῦ, 2. Οὐδ ΡΆ}}10 μοβὲ ἢϊς 
Ἰορστιηίτιγ, γνώμην εἰχον---τιμωρεῖν, διηΐ 
ἴῃ ἴθρηαπο 46 {101}. νος. Δώριον, 81η6 
ΠΟΙΪΠ6 ἃποίουβ. ΚΕΝ. 
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47] 

’, Ἁ » ΄, Χ ΄ ΕΠ “ Ὰ ΄“ ε ’ 

καταστάντες δὲ ἐτείχισαν τὴν πόλιν ἐκ καινῆς, ἣ νῦν Ἣρα-9 
΄σ΄' ’ “-“ ͵7] ’ 

κλεια καλεῖται, ἀπέχουσα Θερμοπυλῶν σταδίους μάλιστα 
’ ΄“΄ Ἁ 4 ͵ ,Ρ ’ 

τεσσαράκοντα, τῆς δὲ θαλασσης εἴκοσι. νεώρια τε παρε- το 

σκευάζοντο, καὶ ἤρξαντο κατὰ Θερμοπύλας κατ᾽ αὐτὸ τὸ 

ΧΟΠΙΣ οἱ δὲ Ἄθη- 
΄σ ω “ ,ὔ ΄7 ἊΝ ω 37). ,ὔ 

ναῖοι τῆς πόλεως ταύτης ξυνοικιζομένης τὸ πρῶτον ἐδεισάν 

Ν “ » 7ὔ » ΄ “᾿ 

στενὸν, ὅπως εὐφύλακτα αὑτοῖς εἴη. 

Ν » ΄ ΣΝ “ 5 7 , [ “ 

τε καὶ ἐνομισαν ἐπὶ τῇ Εὐβοίᾳ μάλιστα καθίστασθαι, ὅτι 
7ὕ ε 7 χ χ , κ ᾽ 7 

βραχὺς ἐστιν ὃ διάπλους πρὸς τὸ Κήναιον τῆς Εὐβοίας. 
ΕΣ ͵7ὔ ἮΝ ’ » ΄σ΄ ΕῚ ᾿κ Ἂ » Ν 3 , 3 ᾽ 

ἔπειτα μέντοι παρὰ δόξαν αὐτοῖς ἀπέβη" οὐ γὰρ ἐγένετο ἀπ᾽ 32 
΄“- Ν ἕ » ὔ ͵ δςς Ὁ , ἊΝ » 

αὐτῆς δεινὸν οὐδέν. αἴτιον δὲ ἢν" οἵ τε Θεσσαλοὶ ἐν δυνάμει 3 
΄ ΄“ ,ὔ γ ΟΠ ψρν -“ ΄ ᾽ Ἷ ΄, 

ὄντες τῶν ταύτῃ χωρίων, καὶ ὧν ἐπὶ τῇ γῇ ἐκτίζετο, φοβού- 
Χ , ,ὕ ΠῚ 7... ΄σ ΒΕ Ε Ν 

μενοι μὴ σφίσι μεγάλῃ ἰσχύϊ παροικῶσιν, ἐῴθειρον καὶ διὰ 
Ν ΄ὔ ἵ, -» » ’ 

παντὸς ἐπολέμουν ἀνθρώποις νεοκαταστάτοις, ἕως ἐξετρύ- 
3 Ν ΄“ 5 ,ὔ 7ὔ ΄“ , 

χωσαν γενομένους τὸ πρῶτον καὶ πᾶνυ πολλους" πᾶς γαρ 

. δὲ] οπι. 4.Β.Ἐ.ἘΚΉ.Ὁ.Ν...ἢ. εἴ γρ. α. 8 Ξ .Β 2. ἀπέχουσα γὰρ θερμοπυλῶν ἃ. 
ὃ. βήναιον ΚΚ. 9. παρὰ] περὶ ᾳ. θαλάττης ἴ. 4. ἤρξαντο] εἷρξαν τὸ Ε). 

11. ὄντες ΟΠ]. Κ΄. τῇ οἵη. Υ. 
στάτους 6. 

2. τῆς δε θαλάσσης εἴκοσι] ῬεγΠϊθοί 
ἰδιηθη ϑίγαθο (1. [Χ.} απο ὑσρθϑῖὴ ἃ 
Ῥοτία ΧΙ. πΠοη νετῸ ΧΧ. βί4115 ἀθ6886. 
ψιάθ Βεγκοῖιαπη δ ίθρμαπαμῃ περὶ 
πόλεων. Ηυυ5. ἽἼ6 δἰζεγαίίοη ἴῃ {Π68 
ἴλοβθ οἵ {Π6 ΘΟ ΠΕΤΥ ὩΘΔΓ 1 ΠΟΥΙΠΟΡΥ]Θ, 
ονηρ ἴο {Π6 τοίγθαΐ οἵ [Π6 568, δπη4 [Π6 
σΠπδηρσθα οΟΌΓ86 οὗ {Π6 ΓΊΝΟΥ ΘΡΟΓΌΠΠΙΒ, 
(ποβα τηουίῃ 185 πον ἰο {Π6 βοιῃ οἵ 
'ΓΓΠΘΥΙΏΟΡΥ δ, ἴοι 10 Πὰ5. ΤῸ ΤῸΓ ΒΟΠῚΘ 
αἰβίαποθ ρᾶγΆ}16] ἴο {Π6 Π1π6 οἵ {Π6 ο]18, 
δηα Πα5 τϑοοϊνθα {Π086 5͵ΠΔ]1ῈΓ 5 θα Γη8, 
1ῃ6 Αβοριιβ, Μοῖαβ, ἀπα ᾿ῦγγαβ, ὑνῃ ἢ 
ξογτηου]ν γὰπ αἰγθοῖ Ἰηΐο [Π6 568,} τη Κ68 
16 αἸΒΠσα]ῦ τὸ ἸἀθηΠν [Π6 βιΓ δῦ οη5. οὗ 
16 Βα νυ] Ρ]Δ 665 τηθητοηθα Ὀγν ἀποϊθηΐ 
τΥ]οσβ. Βαΐ {Π6 τοιηδὶηβ οἵ Ἠργδο]θα, 
ἢ 15. οἰΐαθ] οἢ ἃ Ὠ1]], απα γασθβ οὗ 
186 οἷν Ἰουγοῦ ἄοινη, δοσογαϊηρ ἴο [Π6 
ἀεβουρίοη οἵ νυν, ΧΧΧΥΙ. 22. οα 
1ῃΠ6 που Ῥδηκ οἵ {πὸ Αβοριιβ, δηά 
ἃθοιῦ [ΟῸΓ ΤῊ1]65. το “ ΠΘΥΙΏΠΟΡΥ]θ, 
(βεα Τοᾶννο]1, (α55. Τουγ, νοὶ]. 11. 
Ρ- 73.) 5.111 σογγββροῃῆ ψ ἢ [Π6 δοοοιιηΐ 
οἵ Ἵππον 68. ηθ ροτί οὗ Ηθγδοῖθα 
γνα8, δοοογαϊηρ ἴο ϑίγαθο, [οτίν βίασια 

12. ἔφθειρον δὲ Ω. 18. ἀνθρώπους νεοκατα- 

ἔγομη [Π6 ἴονψπ; ἃ βἰαίοιηθηΐ ἴῃ δχϑοΐ 
Δρτθοιηθηῦ ἢ {παῤ οἵ ΤΠπογν ]α 68, 
γ»ῆΟ 5ᾶγ8 {Πα [Π6 ἴονν ννὰβ ἔουίυ βίδαϊα 
ἔτοπι “ΓΠΘΓΠΊΟΡΥ]δθ, νΠοτα {πΠ6 ροτύ ἀπά 
ἀοοκΒ νγοῖθ οοπβίγαοίθα. ΓΠ6 868, 
ὙΠΟ Ὦ νᾶ ΟἿΪΚ ὑυνθηΐν βίδαϊα ἔγοπι {Π6 
ἴον, νγὰβ ποῦ {Π6 868 Ὀῃ {Π6 ροτί, Ρυΐ 
[Π6 πδαγοϑὲ ροϊηῦ οἵ {π6 Μα]ϊδῃ σα], 
γΡΒΙΟἢ σου] 8 τϑδοῃθα ἴῃ ἃ βίγαιρσῃϊΐ 
Ππ6 ἔτοιη {πΠ6 βδἄσθ οὗ (Εΐα, ψῇογα 
Ἠγδο]θα ννὰβ θα}. Ηργα Ποννενεῦ {Π6 
γγαΙΘΥ νγὰβ 00 5Π8])1ονν ἴο δατηϊῦ οἵ {6 
ΟΧιβίθηοθ οὗ ἃ ΠδΥθΟῸΤ, δυο [ῸΓ ἴΠ6 
ΠρΡΉ νϑβ8618 οἵ [Π6 ατβοκβ; δπα {Ππ5 
ΑΡρίαῃ ο8}}8 1 θάλασσα τραχεῖα καὶ 
ἀλίμενος. (ϑγγῖας. 17.) ΕοΥ ἴῃ6 ργεβθηΐ 
δίαί6. οὔ Ἵ ΠΟΓΠΊΟΡΥ]δ5, 566 ἃϊγ ΥΥ. 6Ε]], 
Τὔποτ. οὗ ἄτθοςθ, Ρ. 228, ὅτε. 

5. εὐφύλακτα) (ὐοτηράγα {Π6 ποίβ οἢ 
11. οϑ, 2. ᾶ8η4 Μαίιῃϊς, αν. αἵ. 8. 442. 
Ψ61, 482. 

11. ὧν ἐπὶ τῇ γῇ ἐκτίζετο] “Τὸ [Π68 
““ ἀρίσπηθηῦ οἵ ὑγΏΟβα (θυ ΟΥῪ ἰδ ννὰβ 
““ Τοπηαϊηρ.᾽ Οὐοτηράγα Υ. 51. δηᾶ 1]. 
3,2. 2. ἢ: 
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,, ᾽ , - 7 ’ὔ ᾿ τις Λακεδαιμονίων οἰκιζόντων θαρσαλέως ἤει, βέβαιον νομί- 
Ν ΄ » ΄ “ - 7 865 νι ον “ α 4ζων τὴν πόλιν. οὐ μέντοι Ἠἠκιστα οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τῶν 

χιυλὰ Ὁ ΜΔ . ,ὔ Ἂ ΄ ’ Λακεδαιμονίων οἱ ἀφικνούμενοι τὰ πράγματά τε ἔφθειρον 
Ν 3 3 Τὰ ’ὔ 5 2 Ἂ καὶ ἐς ολιγανθρωπίαν κατέστησαν, ἐκφοβήσαντες τοὺς πολ- 
Ν “-“ “γ, ἔπτη. ἌΝ “ ΄, “ λους, χαλεπῶς τε καὶ ἐστιν ἃ οὐ καλῶς ἐξηγούμενοι, ὥστε 5 

΄-- ᾽, » “-“ ΄ Ψ ΄ 

βᾷον δὴ αὐτῶν οἱ πρόσοικοι ἐπεκράτουν. 
Ξο ἐπ 3 .Ξ ᾽, κ κ , 

ΧΟΙΝ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους, καὶ περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον 
ἃ 3 ΄ ΄ ΄ 5 ΄σ 7 Ν ΄ 5 Ἂν ΄ ὃν ἐν τῇ Μήλῳ οἱ ᾿Αθηναῖοι κατείχοντο, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν 

4 σ΄ ΕῚ ΄σ Ν , ὙΈΒΤΒΕΝ τριάκοντα νεῶν Αθηναῖοι περὶ [Πελοπόννησον 
ΘΔΕΕΈΕΟΘΕ. τ - » ς ΄ “ , Ῥοπιοοίμοῦου, μους Ὁ)7ὲ᾽ . πρῶτον ἐν ᾿Βλλομένῳ τῆς Λευκαδίας το 

᾿ , ἣν. να 2 ομηρίογοά ἴῃ {6 μοῦ (ὀρουροὺς τινας λοχήσαντες διέφθειραν, ἔπειτα 
οἵ ατἴδθοθ, ἴ8 ῥΡϑ- ἐν ΠΕΣ, Ἀ Σ ᾿ 5 
βυράρᾷ Ἐν τπο Δίοιο. ὕστερον ἐπὶ Λευκάδα μείζονι στόλῳ ἦλθον, 
πΐδη5 οἵ Ναιρδοίιι5 ἴο ᾿Ἂϊ ον ἡ - ὮΝ ὃ Ν ὮΝ Ἂ Οἱ πιλκο δῃ αὐ ρα ἐϊκαρνᾶσι τε πᾶσιν, οἱ πανδημεὶ πλὴν Οἰνια- 
πε πὶ . “ ΄ Ν , “διοπα, δίδιο οὔ τὸ δῶν ξυγνέσποντο, καὶ Ζακυνθίοις καὶ Κεφαλ- 
“ἘτοΙ δ η5. αὐ {Π18. Ρ6- 

- Ν , , , Χ 2 τἴοά. λῆσι καὶ Κερκυραίων πεντεκαίδεκα ναυσί. καὶ τῷ 
΄ Ἁ ΄ “ » “ ’, Ν “ 3 ᾿ - 

οἱ μὲν Λευκάδιοι τῆς τε ἔξω γῆς δηουμένης καὶ τῆς ἐντὸς τοῦ 
3) ᾽ Ὁ νος ΄ » Χ ῚΙ Ἂχ Δ οΆ ΄ 

ἰσθμου, ἐν ἢ καὶ ἡ Λευκὰς ἐστι καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος, 

πλήθει βιαζόμενοι ἡσύχαζον" οἱ δὲ ᾿Ακαρνᾶνες ἠξίουν Δη- 
’ Ἂ; Ν ΄σ ΕῚ ’ὔ » εν 

μοσθένην τὸν στρατηγὸν τῶν ᾿Αθηναίων ἀποτειχίζειν αὐτοὺς, 

ζοντες ῥᾳδίως τ᾽ ἂν ἐκπολιορκῆσαι πόλεώς τε ἀεὶ σφίσιο νομίζοντες ρᾳδιως ρκὴ ἱ 

3πολεμίας ἀπαλλαγῆναι. Δημοσθένης δ᾽ ἀναπείθεται κατὰ 

1. τις} οἵη. ἃ, θαρσαλέως] οἴη. ῬΓ. α. θαρσαλέος 1.0. .1. (τϑοεπεϊ τηαπα 6.) 
εὐ φογγθοίτβ (Ὁ, αὶ [πη θη ἐχ ΡΥ πιὰ τπᾶπιὶ μαεὺ θαρσαλέως εἴη. καὶ βέβαιον 1,. 
2. οἱ] οἵ τϑοθὴβ Κ᾿ 3. ἀφικόμενοι 1,..0.Ὀ. τὰ πράγματα---καὶ οτη. ἃ. τε] 
οἴη. ἃ... 6. ἐπεκράτησαν «.. 8. ὃν] οπλ. Εἰ. οἱ ἀθηναῖοι ἐν τῇ μήλῳ ἃ. 
το. λευκαδίας Ε. Δ.Β.Ε... δὲ οοίετὶ ἀρκαδίας. 13. οἰνιάδων Α.Β.Ε. Η.Κ.1, 
ΟἿΣ 14. ξυνέποντο (α.1.6.ἔ.σ. ξυνείποντο ἃ1. κεφαλῇσι Κα.1..0.Ρ. φαὶ 
βὶς οἵ Ἰηΐτα 6. 95, 2. 17. καὶ ἡ] οτη. ἃ.1. 10. τῶν] οἵη. ἃ. 20. τ᾽ Α.Β.Ε 
ΕΟΙΗΟΝ.». ἢ. Ῥορρο. (06}}. Βεκκ. δδίθεϊ γ᾽. πόλεώς τε] καὶ πόλεως ΟΚ.1,. 
Ο.Ρ.ς.α.6.1.. 

16. τοῦ ἴσθμου] Οτιπὶ ἀπιϊαυιίιβ Γΐς δἄλις αιτη ῬΗΠΙρραΒ Μαορᾶο 
ῬΘΏΪΠΒ.1]ἃ οββοῖ, ἃ (ΟΥἹ } 118 μοῦ Οὐρβθ- σοηίτα Βοιπᾶηοβ θ6]] πὶ ροτγογοῖ, βοα 
Ἰὰπ) οὐ (ἀαγραβιιπη 1ΠΠ16 ΠΉ15515. βίη [ν]] εοίαΐθ σιιγβιιβ ἰηβαϊα. ΡΟΡΡρο. Ρτοὸ- 
ΡΕγοββιιβ οϑί. (ϑίγα". Χ. 2, 8) Βοα Ἰοροῃι. [Π. Ρ. τρῖ. ΕῸΓ {Π6 φῬγδβθηΐ 
ΒΘΤΊΤΙΒ ΘΙ ΠῚ ΠΘΟΘΒΒ6 δεῦ τϑ αἴτια ΡΥ Ἰβιϊηοο βία οὔ [μριιοαία οὐ ϑαπῖα Μαῖα, [Π8 
[ουπηθο, ας “πον 1418. εοἴαϊθ οἱ ογαῖ, ὑθϑον Πλᾶν ΘΟΉΒ.Ϊ0 {Π6 ΔΠΠΘΧΘΩ ΤηΔΡ, 
ααπιτη Πάν 68. ΤΠΔΟΠΙΠΆΓΙΙΠῚ ΟΡΘ. ΘιιΠ δ11- [ῸΓ Ὑνῃϊοἢ 1 ἀπ ἀραΐη ἱπαουϊοα το τΠ6 
Ρογαγθηΐ. {Π1. 81,1. ΕΝ. 8,2, Ῥοπίηβαϊα Κἰπάποββ οἵ οαρίαϊη ϑμαν 
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ἮΝ ’, “΄“ (5 Ν ’ὔ « Ν 5 “ ΄ 

τὸν χρόνον τοῦτον ὑπὸ Μεσσηνίων ὡς καλὸν αὐτῷ στρατιᾶς 
, ’ὔ » - ᾽ 7 ’ 

τοσαύτης ξυνειλεγμένης Αἰτωλοῖς ἐπιθέσθαι, Ναυπάκτῳ τε 
Ν Ὁ ’ » ΄“ “αδί Ν ἊΝ ΤᾺλλ 

καὶ ἣν κρατήσῃ αὑτῶν, ῥᾳδίως καὶ τὸ ἀλλο 
Ν Ν 

το γαρᾳ4 
Ὁ} ἊΝ ΄σ 5 “ Ν ’΄ 5 “ 

εἶναι τὸ τῶν Αἰτωλῶν καὶ μάχιμον, οἰκοῦν 

πολεμίοις οὖσι, 
9 . Ν 7 ᾽ ͵, 7 

ἡπειρωτικον τὸ ταύτῃ Αθηναίοις προσποιήσειν. 
γ΄ ς Χ 

5έθνος μέγα μέν 
Ἂν Ἂς ΄ 3 ͵ Ν “4 Ν ΄σ Ἂς 

δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους, καὶ ταύτας διὰ πολλοῦ, καὶ 
΄ σ΄ 7ὔ Ν ᾿ ᾽ὔ 

σκευῇ ψιλῇ χρώμενον, οὐ χαλεπὸν ἀπέφαινον, πρὶν ξυμβοη- 
ῬΞ -ι- Ξ- , τ ᾿ 

θῆσαι, καταστραφῆναι. ἐπιχειρεῖν δ᾽ ἐκέλευον πρῶτον μεν 85 
Η ,7ὔ , ΝΝ “ Ά ’, 

᾿Αποδώτοις, ἔπειτα δὲ ᾿Οφιονεῦσι καὶ μετὰ τούτους Ἐὐρυ- 
΄“ ͵ ὁ Υ Ε Ἂς “ “ ,ὔ 

ιοτᾶσιν, ὕπερ μέγιστον μέρος ἐστὶ τῶν Αἰτωλῶν, ἀγνωστό- 
᾿ ΄σ Ν » ’ὔ ΘΙ ΝΌΝ « ͵΄ὔ ,ὔ 

τατοι δὲ γλῶσσαν καὶ ὠμοφαγοι εἰσὶν, ὡς λέγονται" τούτων 
«ες 

ΧΟΥ. ὁ 
Χ σ΄“ ΄ ΄ - 

δὲ τῶν Μεσσηνίων χάριτι πεισθεὶς, καὶ μά- 

γὰρ ληφθέντων ῥᾳδίως καὶ τἄλλα προσχωρήσειν. 

Το οϑίμοποβ, ΠΟρΡὶπσ 

ἰο σομηθῖπθ ἴΠ6 6οη- ν Ε - - ᾽ , ΄ 

αμποϑὺ οὗ ΖΕ το] ἢ λιστα ἡ μτ ως ανεὺ ΤῊΝ τῶν Αθηναίων δυνά- 

ΒΞ ὑπ 5 ͵ Ἕ " ΄ 

15. ἴμο τοἀιοίϊοπ οἵ ῬΙο- μεως τοῖς ηἡπειρώταις ξυμμάχοις μετὰ τῶν 

οἷβ ἃπα Βωοοίϊα, 60Πι- 

ΤΊΘΠΟΘΒ ΠΪΒ5 ᾿Ππγ βίη. Αἰτωλῶν δύνασθαι ἂν κατὰ γὴν ἐλθεῖν ἐπὶ 

Βοιωτοὺς διὰ Λοκρῶν τῶν Οζολῶν ἐς Κυτίνιον τὸ Δω- 
Ἂς 5» ω 2, Ν Ν -» ΄ 5 

ρικὸν, ἐν δεξιᾷ ἔχων τὸν Ἰαρνασσον, ἔως καταβαίη ἐς 
΄ὔ δ ’ὔ ὟΑ ἡ" ἈΝ Ν ΕῚ ΄ » 7 

Φωκέας, οἱ προθύμως ἐδόκουν κατὰ τὴν ᾿Αθηναίων ἀεΐ ποτε 

4. ᾿᾽πειρωτικὸν ΒΕΚΙ. τὸ ταύτῃ] τοσαύτη Ρ. 6. κατὰ] οτη. ". ταύτας] 
Οἷπ: Ὁ: η. ψιλῇ] πολλῇ ε.5. 8. καὶ καταστραφῆναι ἴζ. 9. ἀποδότοις 
Ἐ.6.1.1,.0.Ὀ". υἱ ᾿Ἰηἴτα ο. τοο, 1. ἀπόδοτον 1,.0.6..6. δὲ καὶ ὀφιονεῦσι Ὁ. δὲ 
ὀφονιεῦσι α. τούτους] τοὺς Ἰὰ. ταῦτα «. εὐρυτάσιν Η.Κ.Ρ. 1ο. ἀγνώτα- 
τοι Κ. 11. λέγεται 1,.Ω. 12. τἄλλα ΒΕΚΙΚ. Ρορρο. προχωρήσειν ΟΝ ἴ. 
προχωρήσει. 15. Ἤπειρ. ΒΕΚΚ. τό. δύνασθαι--- Λοκρῶν] οἵη. Κα.. ἐπὶ 
τοὺς βοιωτοὺς ΝΌΝ. 17. κυντίνιον (.Κα.1,..0. κυντώνιον Ρ. κύτιον ς. 18. ἔχων 

Α.Β.Ε. Ῥορρο. (ε}]. ΒΕκκ. Ἐ.6Ὁ. εἵ νυ]ρο ἔχον. καταβάλῃ ὡς φωκέας 1. 

5. τὸ ἄλλο ἠπειρωτικὸν τὸ ταύτῃ] 1 
Πᾶνα [ο] ον δος ἀπ ῬΟρΡρο 1ῃ 
σΟΠΒΙ ἀϑυϊηρ {ΠῸ τνογα ἠπειρωτικὸν ΤΑΙΠΘΓ 
Ὧ5 ἃ βΘΠΟΓΆΙ ΤΠΔη ἃ ῬΓΌΡΟΙ ΠΆΤΠΘ:; [ὉΓ 
μια 1( δ5 γϑῖ ἀββασηθα {Π6 Ἰαἰ(6Γ οΠάτδο- 
ἴθγ, 1πΠ6 ννοτᾶβ τὸ ταύτῃ ἱτηπ)θα ]Ἰδίε]ν 
ΓΟ]ονν]πρ νγου]α παν θ θΘΘη βιιρογῆἤποιιβ. 
Αὐ 1ὴ6 βατηβ {ππὴ6 1 τνὰβ ᾿Π56Ώ510]ν θ6- 
ΘΟΙΪηρ ἃ ῬΤΌΡΘΙ ΠΆΠΊΘ, 858 “{Π6 {{1|0685 
“οὗ 1Π)6 τηδίη δ π6,᾽ θη ΒΡΟΚΘη οἵ 
που ΠΥ [ἀτίμοῦ δαάϊτοπ, τνου]α 

Πμᾶνθ Ῥ6Θἢ ΘΟΙΏΙΠΟΠΙΥ τιπαογβίοοα οὗ {Π6 
τηαῖη ἰαηἃ ορροβιίβ οσονσα, νυ Β]Ὸἢ ποῖ 
Ῥοϊηρ᾽ [τη 1] ]ν Κπονῃ ἴο {πὸ σθεκβ, 
Δ] {Π6Ὶ1 νἱβιῖβ ἴο 10 Βοϊπρ' ΘΟΠΊΠΠΟΠΙΥ͂ 
τηδθ του (ὐσουτα, ἀπ [Π6 ποῖρῃθουτ- 
προ ΙΒ] πη 5, ννὰβ Θὰ] Ὀγν 1Π6 σῬΌΠοΓΑ] 
ΠδΙη6 Οὗ {πὸ τηδῖῃ, ΟΥ Τη81η ἰαηπ ; ̓Κ6 
1Π6 ἴογγα ἥγιπα οὗ δίδηϊοθ, απᾶὰ τνῆδΐ 
πι56α το Ὀ6 οδ]] δα {π6 ΚΑ ραῃ!βἢ τηδΐῃ, ΟΥἁ 
ἴοσγὰ ἥτγτηα, ἴῃ ϑοιίῃ Αὐηϑυϊοᾶ. 
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φιλίαν ξυστ εἰν ἢ κἂν βί θηναι" καὶ Φωκεῦ ρατεύειν ἢ κἂν βίᾳ προσαχθῆναι: καὶ Φωκεῦσιν 
ΕΣ “ « , » , ΕΣ 53 7, “ ἤδη ὅμορος ἡ Βοιωτία ἐστίν: ἄρας οὖν ξύμπαντι τῷ στρα- 

’ » Ἅ -“ ΄ 5 ΄ 3 ’ὔ ΄ τεύματι ἀπὸ τῆς Λευκάδος ἀκόντων ᾿Ακαρνάνων παρέπλευσεν 
» ΄ ΄ Ἂ Χ δὲς τὴ ΚΝ “ «ε 2ἐς Σόλλιον. κοινώσας δὲ τὴν ἐπίνοιαν τοῖς ᾿Ακαρνᾶσιν, ὡς 

» " Ν “ »») ΧΝ 5 ὔ 5, ὯΝ 

οὐ προσεδέξαντο διὰ τῆς Λευκάδος τὴν οὐ περιτείχισιν, αὐτὸς 5 
΄“ ΄“ ΄ “ ΤΑ ᾿ 

τῇ λοιπῇ στρατιᾷ, Κεφαλλῆσι καὶ Μεσσηνίοις καὶ Ζακυν- 
, Ν 3 7 κ ἢ .- αμην Ὡς Υ θιοις καὶ Αθηναίων τριακοσίοις τοῖς ἐπιβάταις τῶν σφετέρων 

“ - Ἃ 7, -“ Τὰ » “ “ 

νεῶν (αἱ γὰρ πεντεκαίδεκα τῶν Κερκυραίων ἀπῆλθον νῆες), 
ἊἜ ’ὔ ΄σ- Χ ΄σ ΄- 

βϑέστράτευσεν ἐπ᾿ Αἰτωλούς. ὡρμᾶτο δὲ ἐξ Οἰνεῶνος τῆς 
« ΧΝ ͵ - , - 

4 Λοκρίδος. οἱ δὲ ᾿Οὗῦλαι οὗτοι Λοκροὶ ξύμμαχοι ἦσαν, καὶ το 
Ἀ σ΄ - ΄- ͵ Χ 

ἔδει αὐτοὺς πανστρατιᾷ ἀπαντῆσαι τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐς τὴν 
΄ 7 Ν Υ͂, “-“ ω , 

μεσογειαν᾽ ὄντες γὰρ ὅμοροι τοῖς Αἰτωλοῖς καὶ ὁμόσκευοι 

μεγάλη ὠφελία ἐδόκουν εἶναι ξυστρατεύοντες μάχης τε 

ἧι δὴ Α. ἡ δὴ Κα. ξὺν παντὶ ΒΕ... 4. ἀκόντων 
γ᾽ 6. Ρορρο. (108}1. Β6κκ. Ψυ]ρο ἀκόντων τῶν ἀκαρνά- 

νων. παρέπλευσαν α.1. 5. οὐ] οἵη. 6. ἐπιτείχισιν ἃ. 8. ἀπῆλθον αἱ 
νῆες 6. νῆες ἀπῆλθον [. 0. ὡρμᾶτο δὲ] οἴῃ. (.1.0.Ρ. οἰνεῶν ἃ .σ. 12. μεσό- 
γειαν Α.Β. 1.8. ῃ..Ὁ.Ν.6.5. Ηδδοῖκ. Ρορρο. (ἀο6]]. ΒΕΚΚ. μεσόγεαν ἱ. ΟΕ. εἱ 
γψαϊυὸ μεσόγειον. 18. εἶναι] οἴη. Ο. 

1. κἂν] καὶ (ἡ. 2. ἤδη] 
ἀκαρνάνων Α.Β.ἘΒ.6.Η.Κ. 

{Π6 Γουσ ἢ ο1]6585, οὐ ΤΠμοίθβ. ΤΠΘ Ρτο- 5. τὴν οὐ περιτείχισιν] ΟΟπιράγα . 

᾿ Ῥογοη τηθη!οηθα, Ὑ]. 45. οἵ βενθῃ 137. 1: Ν΄. 50,.4. 
7. τριακοσίοις τοῖς ἐπιβάταις τῶν σῴφε- 

τέρων νεῶν] ΔοΟροΓαΙΠρ' το {Π18. σα] οα]ὰ- 
[0η, [Π6. παπηθ ον οἵ Εἰ ριθαΐθο ο Ὀοατὰ 
ἃ {ΓἸΓΘΠῚΘ γγὰ8 ἴβῃ ; ἴῸ1 {Π6 ΠΠΠΌΟΙ οὗ 
ΒΠ1Ρ8. ἔτοπῚ Ψ ΠΟ. ΠΟΥ ὑγ ΓΘ Οἢ {Π|8 
ΟΟΟΔΒΙΟη ΙΔ Πα 6α τνὰϑ ὑΠΙγγ. 66 ὁ. 1,1. 
94,1. ὅο ὈΥ͂ σοΙηρδτγίηρ []. 92, ὃ. 102, 
Ι. ψὸ πα ἴουν παπατοα Εριθαῖο 46- 
ΒΟΥΡ6 4 88 Π6 σομρ]οιηθηῦ οἵ [οτν 
8Π108, τετρακοσίοις ὁπλίταις ᾿Αθηναίων, 
τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν. ΑΠπα {Π| 8δ1η6 ρῖῸ- 
Ῥογίοη ΓΘΒα] 5. ἔγοπη ἃ ΟΟΙη ρα βοη οἵ 
ΙΝ. ηό, τ. τοῖ, 3. ΏΘη δηγ ὁπλῖται 
ΔΙΓΘ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ τηθη ΠΟ πθα, [ΠΥ ἀγ8 ἴο ἢ 
ὈΠαουβίοο ἃ8. {ΓΌΟΡΒ. ΘΠ θα ]ςοα [ῸΣ ἃ 
Ῥαγ ΠΟ], ΒΟΥνΊοθ, ἀπ ποῦ 5 {π6 οτῇϊ- 
ΠΑΤΥῪ Πρ! αίς : θὰ θυ (ΠΘν ἀγ ἴῸ 
6 σοηβι θυ ἃ5. ΘΧ ΟΠ αβῖνθ ΟΥΓ πο] βῖνθ 
οἵ {π68586 ἀοθβ ποῖ, 1 {Π]η]ς, [ΠΥ ἀρρθᾶν, 
πο ὁπλῖται, ννῇ θη Θβρθοῖα]ν ποίϊοοί, 
Ῥοιοηρ ἴο 16 ο]855 οἵ 1πη6 Ζειρίίο, ἐκ 
καταλύγου---ἰῃ6 ᾿ἐριθαίξο οἡ ΟΥ̓ ΠΔΓΥῪ 
ΟΟΟΘΑΒΙΟΠ5. Βθοῖὴ ἴ0 παν θθθὴ τἀ ΚΘ [ΠΌΤη 

᾿αηαγθά Πρ θαΐο ἴο οη6 πα πα θα 5} 1ρ5, 
Βιχίν οἵ ψνΠ]Ὸ ἢ σρετθ δαπίρρθα ἴῃ ἐπα 
ΟΥ̓ΙΠΆΓΤΥ νυν, ἀπ [Οτὺγ δ ἰσοορ8. οα 
θοαγά, 15. Παρὰ ἴο θ6 Ὄχρὶαἰπθά. Τὴδ 
Βιχίγ Πρῃῦ 5105 ψνοῦὰ ἤᾶνα Πα βἰχ 
δαπάνθα Εριθαΐοο : θας ὁπ Πυιπαγοα 18 
ἃ ΠῸΠΊ ΘΙ Εν 1510]8. ΠΟΘΙ Δ ΠΡ ὈΥ ΒἸΧΕΥ ΠΟΙ 
Ὀν [Ογίγ ; 580 {Π80 1ξ 15 ποῦ ϑᾶϑυ [Ὁ δο- 
Θοιηῦ ῸΥ ὉΠ6 βϑ]θούίοη οἵ [Π6 πιιηῈΓ 
Βονθὴ παπαγθα ἴον {π6 ΠΏ θΟΥ οὗ Οη6 
᾿απαγθαὰ νθ556 18. Πθ Πατηθ ΕΓ οἵ [ΟΥΥ 
ἰϑρι)ϑαΐα ἴο ἃ 5810, τηθητ!οηθα Ὀγ Ποτο- 
ἀοίαβ, Ν]. 15, 2. ὈθΙοηρΒ ἴο ἴη8 δυο ῦ 
βίαϊο. οἵ ἀὐθοκ πᾶν] ἰδοῖϊοβ, θη νἱο- 
ΤοΥΎ ἀδρθη 66 πποΐθ ἢ {Π6 παι ον δηα 
ῬΓΟν 655 οἵ 0Π6. Β0] α1θγβ οὴ Ὀοαγὰ, πὰ π 
ΟὮ 6 ἹΠΔΠΟΡΌνΤΟΒ οἵ {Π6 ΒθπΊρῃ ; 
(ΠΠἸπογα. 1. 40, 1-ς3.} πᾷ Ὁ τννὰβ ἴῃ 
{18 νϑν ροϊηῦ {πᾶὶ τπ6 ΑἸΠθημΐαηβ ᾿πη- 
ΡΙον θα 0Πη6 βυβίθμη, Ὀγ αἰθογθαβίηρ {Π6 
ΠΛ ΠΥ οὗ ἐπιβάται, ἀπ] το] γ᾽ηρ οα 1Π8 
ΤΟΥ. 5.111] πιαπαρθιηθηΐ οἵ {Πρὶν νθ8- 
Β6͵8.". ΒΟ, ὁ; 2. δ; ἃ: 
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ΧΟΥΊ. αὐλισάμενος δὲ 

Ῥτοβτους Οἵ {Ππ ἵπνὰ- Τῷ στρατῷ ἐν τοῦ Διὸς τοῦ Νεμείου τῷ ἱερῷ, 
βίοῃ. ΑἹ] {πὸ Ππ ο απ ᾿ς 

{π]0 65 ππηῖίθ ἴθ {ἐπ ΕΜ ᾧ 

ΘΟΠΙΊΟΠ αθίθπορ. 

475 

» ’ “ » [ Ν , 

ἐμπειρίᾳ τῆς ἐκείνων καὶ πὸ 

Ἡσίοδος ὁ ποιητὴς λέγεται ὑπὸ τῶν 
» “ » ’ὔ 

ταύτῃ ἀποθανεῖν, χρησθὲν αὐτῷ ἐν Νεμέᾳ 
’ὔ “ [χὰ ξεν δ 4 » ᾿ » Χ » , 

5Τοῦτο παθεῖν, ἅμα τῇ ἕῳ ἄρας ἐπορεύετο ἐς τὴν Αἰτωλίαν. 
Ν . “ “ ἊΝ « , 7; Ν “ ΄7ὔ ’ὔ 

καὶ αἱρεῖ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ [Τοτιδανίαν καὶ τῇ δευτέρᾳ ἹΚροκύ- 2 
ἂν πὶ “ ΄ ΒΩ "4 “ Ν 

λειον καὶ τῇ τρίτῃ Τείχιον, ἔμενξέ τε αὐτοῦ καὶ τὴν λείαν ἐς 
ὅν, κ , 9,» ἢ Ά ᾿ Χ ͵, 5 

Εὐπάλιον τῆς Λοκρίδος ἀπέπεμψε: τὴν γὰρ γνώμην εἶχε 
5 ΄ τ Ψ ᾿ Χ ΄ 

τάλλα καταστρεψάμενος οὕτως ἐπὶ ᾿Οφιονέας, εἰ μὴ βού- 
“ , 7 ω 

το λοιντὸ ξυγχωρεῖν, ἐς Ναύπακτον ἐπαναχωρήσας στρατεῦσαι 
“ Ἀν Χ » ΧἉ » » ΄ “ « Ἂς 

ὕστερον. τοὺς δὲ Αἰτωλοὺς οὐκ ἐλάνθανεν αὕτη ἡ παρασκευὴ 3 
2 σ ἊΝ “ » ,ὔ » Ὥ « ΝΝ » 

οὔτε ὁτε τὸ πρῶτον ἐπεβουλεύετο, ἐπειδὴ τε ὃ στρατὸς ἐσεβε- 
βλ ἿΑᾺ ΧᾺ ΄ ν Ε 40 » σ Ν ΄ Ε Ψ 

ἥκει, πολλῇ χειρὶ ἐπεβοηθουν πάντες, ὥστε καὶ οἱ ἔσχατοι '“- 
» Ἃὦ ΄ ἣν Ν ἊΝ , [4 ΄“ 

Οφιονέων οἱ πρὸς τὸν Μῆηλιακὸν κόλπον καθήκοντες Βωμιῆς 
“ , ω Ν ’ “ 

τῷ καὶ Καλλιῆς ἐβοήθησαν. ΧΟΥ͂ΤΤ. τῷ δὲ Δημοσθένει τοιόνδε 
Τ᾽ 6πηοβίῃ 6Π65, ῬΓΘΒβΙ ΠΡ’ 

οη ὙἹΓΠοιιΐ τναὶ Πρ’ [ῸΓΣ 

{π6 δυτῖναὶ οἵ πὶ 10- ΤΟΜΨ᾽ 

2. ἐν τοῦ] ἐντὸς Κ. νεμίου Ρ. 
ΚΟΥ. «.ἃ.6.[.ν.}..1. Ῥορρο. (ἀ06]1]. ΒΕκΚΚ. 
ΡΙΝν.ο.. Ηδδοκ. (06]1. Βεκκ. Ρορρο. 

ψυ]ρὸ εὐπόλιον. ὅ1Ἃς οὗ Ἰηἴτᾶἃ 6. 102,1. 
84 βούλοιντο οπι. Κὶ. 
ἐστράτευσεν 68. 
ΘΙΘΡΠδμι5 Βγα. 

4. ἐν ᾧ ἬἪσίοδος ὅτε. 1)6 τηοτίε Ηε6- 
Βοα] νἱάθ ῬΙαίατοπθπι ἰπ 110 6110 ἀ6 
Οὐοηνίνίο βορίθειη ϑαριθπίθτμη, εὐ Πο]- 
Βίθ 1} ποίαβ δ σθρμαπυμι Βυζαπῦ. ἰη- 
νοοα Νεμέα. Ηυ}5. 

λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ ἀποθανεῖν) 
“15. βαϊα [0 πᾶν Ὀθθὴ Κι]6α ὈΥ {Π6 
“ῬΘΟΡΙ6 οὗ [18 σουπίτυ :᾿ {Πα 15, ὈῪ 
ΑἸΠρΡΒΙΡΠμᾶΠπ65 ἀπα (ἀδηγοίοσ, {Π6 508 
οἵ ῬΠοροιιβ, 1η Τονθηρα [ῸΓ 8Π 8]]6ρ θα 
1η5110 οἴδγθα Ὦν Ηθβιοα ἴο {ΠΕ6ῚΓ βἰβίθγ. 
ἥδ Ῥγοοΐϊαβ, [ἡ οἵ Ἠδρβῖοα, Ῥορίς 
Μίιπον. το. Οχοη. 1820. νο]. 11]. .Ρ. 7. 
ΔΠ6 Ῥαιιβαηΐϊαβ, [Χ. οι. 

6. τεϊειδιδμίαν ΠΗ ῬοιἋ6ηϊὰ Ῥα]μηογ. 
ΤΥ, τας. Αηΐ. 22. θυ ΚΕ. 

14. οἱ πρὸς τὸν Μηλιακὸν κόλπον καθή- 
κοντες  'ἽΠ6ξ6 ννοσγαβ τηϊιϑῦ ποῦ θ6 τπιπάοι- 

5. τοῦτο] τοῦ Ἐ. 
κροκύλιον Εἰ. εἴ ντιρο. 

τειχίον Ἀ.Β.Ε, α.α.. 

8. εὐπάλιον Α.Β.ΕΟ .ΉΗΝΟΝ. ἢ. Ηδδοκ. Ρορρο. (ο6ε]]. ΒΕΚΚ. 

1ο. συγχωρεῖν ΒΟ, Η..α..6.0.}.1. 
12. ἐπεβεβλήκει ἸΚ. 

ω ΄ , σ Ν Ν σ΄ 

Τίι οι Μεσσηνιοι παρηνουν, Οττερ και τὸ τρω- 

’ὔ ὡ 59 ἊΝ ΄σ΄ ΄σ΄' ες 

ἀναδιδάσκοντες αὐτὸν τῶν Αἰτωλῶν ὡς 

6. κροκύλειον Α.Β.Ο.Ε.6.Η. 
7. τείχιον Ἡ.1.1.. 

τιχίον Εἰ. να]ρὸ τίχιον. 
εὐπόλειον Κ. Ἢ οἱ 

τἄλλα ΟΟΥ. να]ρῸ τὰ ἄλλα. ἢφος 
ἀναχώρησας Κα. 

ἐβεβλήκει ἃ. 15. ἐπεβοήθησαν 

βίοοα ἴο τηθαῃ {πα΄ ΔηΥ «ἄὐ[ο] ἢ {110} 685 
δχίθπαθα ἴο [Π6 νϑυῦὺ 8Ποῖθ οὗ {πὸ Μα- 
Πὰπ σα]; Ὀπύ γοῖ, 1 ΤΠ1πκ, ΤΠ6Ὺ ᾿ΠΊΡῚΥ 
{πᾶῦ τΠ6 Βοιηϊθηβιδη5. ἀπ (]]Π1Θ 5185 
ποῦ ΟΗΪΥ ΟσσαρΙθα [Π6 νοῦν Πθααβ οἵ {Π6 
νΆ]]6γ 85 οἡ {Ππ8 “ὐτο]δη 5146 οἵ (8, (45 
Θίγαθο βᾶγβ {πα ἴΠ6 βοισοθ οἵ (6 
Ἐνθηιβ τνὰβ ἴὴ {πΠ6 σοππίτυ οἵ {Π6 Βο- 
ΤΩΙ ΠΒΔη8, Χ. 2, 5. (Ρ. 451.})} θαΐ οχ- 
το παρα Ὄνου [Π6 στιᾶρσθ, ΔΠΠ ΒΟΙη6. ΥΡΑΥ͂ 
ἄονπ {πὸ νἈ]]8ν 5 οἵ {Π6 Βί γα 8 ΓΠΗΪΠΡ᾽ 
τονναγαβ {Π6 ῦρραη. Π6 νά] ν 5 οὗ [Π6 
ΒΔ 8. ΓᾺΠΏΙΩΡ [τῸΠῚ {Π6 βοιςῃ Ἰηΐο 
{Π6 ΤΥ ΡογοΠ᾿τ18 ἈΡΡΘαΥ το ἤανα θθθη ρατΐ 
οἵ {Π6 ζογυϊουυ οὗ {Ππ6 (ὑ4]}]Θ ηβαηβ, ἀπ 
80 Κσπιβ ἢδ8 γϑρυθβθηΐθα ποθι ἴῃ Ὠὶβ 
ΠᾺΡ. (ΟΙηΡαΓο Ῥαιιβαηϊαβ, Ν.. 22. 
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ΖΈΤΟΙΙΑ. Α.Ο. 496. ΟἸνπρΡ. 88. 3. 
» « , « “ 5. οὐ “ ΄ 

ΟΥὐδη ΔΕΧΙ ΑΓ Θ5, ἴβ ει ῥᾳδία ) αιρεσις, ἰεναι ἐκέλευον ΟΤι τΤαχίστα 

Βυστο Παρ α Ὀν {πΠῸ 2- 5». κα Χ ΄ Ν Ν ΄ὔ σ“ ΕῚ ΄ 
ἰοϊαπδ, απὰ ἀεϊεαίοα ΕΓ τὰς κωμας Καὲ μὴ μένειν ξεως ἂν ξύμπαντες 

υἱῶν 5τοᾶι ἴοι, ρασιὶγ ἀθροισθέντες ἀντιτάξωνται, [τὴν δ᾽ ἐν ποσὶν" 
οὐΐηρ; ἰο {πΠ6 παίτπγ οὗ ΣΤ ᾿Ξ ἘΝ 
τπϑοοαπέτν, ΕΠ] ἸνΗ ΟΝ, ὁ δὲ τούτοις τε πεισθεὶς 
1π6 ΑΥΠΘΗΪΔ 5 

ὙΠΟΙΥ ππδοασιαϊηἐθᾶ. 

(97. 98.) 

ἀεὶ πειρᾶσθαι αἱρεῖν. 
λλ Χο ν:: Ν ΄σ Ἄ ἐλ 7 “ ἠδὲ » ΄σ 5» 

καὶ τῇ τύχῃ ἐλπίσας, ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἢναν- 5 
΄σ- ᾿νΝ Ν ᾽ ὃ “ 

τιοῦτο, τοὺς Λοκροὺς οὐκ ἀναμείνας οὗς αὐτῷ 
7 ω “ οἷ ΄-“ Ἁ 3 ΄ 

ἐδει προσβοηθῆσαι (ψιλῶν γὰρ ἀκοντιστῶν ἐνδεὴς ἣν μά- 
ΝΝ μ ΄ έτος Αἱ , Ν Ν Ψ « ΞΣς ΄ 

ιστα)ὴ ἐχώρει ἐπὶ Αἰγιτίου, καὶ κατὰ κράτος αἱρεῖ ἐπιών. 
- ’ὔ ἣν; ΄ ΕΣ Ν 5 ΄ Γἰ ΄ Ψ 

ϑὑπέφευγον γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν λόφων 
- ΓΝ π ͵ ἄν Χ 3. ,.8. 16 - 7, δα 

τῶν ὑπέρ τῆς πόλεως" ἣν γὰρ ἐφ᾽ ὑψηλῶν χωρίων, ἀπέχουσα το 
΄" ΄’ ’ Ξ Χ 5 

«τῆς θαλάσσης ὀγδοήκοντα σταδίους μάλιστα. οἱ δὲ Αἰτωλοὶ 
΄ ἣ 7] 53 ΩΝ ,ὔ 

(βεβοηθηκότες γὰρ ἤδη ἦσαν ἐπὶ τὸ Αἰγίτιον) προσέβαλλον 
΄σ ς , Ν ΄- ’ὔ ἣΝ » ἮΝ ΄- 

τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις καταθέοντες ἀπὸ τῶν 
, ΄ Ἀ ͵ Ἁ ,ὔ ἮΝ 

λόφων ἄλλοι ἄλλοθεν καὶ ἐσηκόντιζον, καὶ ὅτε μὲν ἐπίοι τὸ 
“ ΄ ΄“- Χ τῶν ᾿Αθηναίων στρατόπεδον, ὑπεχώρουν, ἀναχωροῦσι δὲ 

ΩΣ τ ΓΞ ον κ ΄, « ΄ ͵΄ ᾿ 
ἐπέκειντο καὶ ἣν ἐπὶ πολὺ τοιαύτη ἡ μαχη; διώξεις τε καὶ 
ς Ν - ἴρ 5 ΄ὔ “ 3 ΄ Ε “ 

ὑπαγωγαὶ, ἐν οἷς ἀμφοτέροις ἥσσους ἦσαν οἱ ᾿Αθηναῖοι. 
Ξ ΄, Ν 3 - ὩΣ ἢ Χ , θὲ πγν 
ΧΟΥ ΤΙ]. μέχρι μὲν οὖν οἱ τοξόται εἰχὸν τε τὰ βέλη αὐτοῖς 

- χὺ “σι ΄ ἴω ΄ ΧΝ «ς καὶ οἷοί τε ἦσαν χρῆσθαι, οἱ δὲ ἀντεῖχον᾽ τοξευόμενοι γὰρ οἱ 

[- ῳ 

2. ἂν οἱ ξύμπαντες Κα. 
ΟἿ. 6. 9. ἐπέφευγον ἃ. 
11. μάλιστα σταδίους Α. 
Κ.Ι,.6. 
Βεκκ. Ῥορρο. δυϊ!ρο οἵδε. 

8. Αἰγιτίου] Ηυ]ι8 ΟΡΡΙΑΙ πῸ11ὰ ἀραᾶ 
Μ δίογοβ πηθιηοσῖα. ἾΑ55. [08 ε]115 βἰζα 
Ῥα]πηογ. 111. ατς. Απί. τ4. θυ κΚΕκ. 

18. εἶχον τὰ βέλη αὐτοῖς] ᾿1}16 ἀαἴϊνο 
αὐτοῖς τοῖο! ἴο {πΠ6 ΑἰΠδπϊδηβ. “50 
“ἸΟΏΡ ἃ5. ἔδοῳ δαὶὺ ἐμαὶ {Ππ8ῚΓ ΔΥΟΠΘΥΒ 
““ Παὰ {Π6Ὶ]Γ ἀΥσοννβ ἀηα οου]α τι56 {Π 61}, 
“80 Ἰοπρ' 414 το Ὺ οοηίητιθ ἴο τοϑὶβί.ἢ 
566 [16 ποίεβ οἡ ἷ. ό, 5. 101,2. 11. 1οὶ, 
5. ΤΠ ἀαίνο οα86 οαηποΐῖ θ6 τοηογθα 
ἸΠ ΓΘ Ά]ν ἴῃ Εἰ ηρ] 15}, θὰῦ 115. ἔογοθ 185, 1 
{Π1η]ς, ΘΧΔΟΙν ΘΧρυΘαβθα Ὀγ Π6 νου 8 
Ἰη [{ἀ]168. 108. Οὐ]θοῖ βθθπὶ8 ἴὸ Ὀ6 ἴὸ 
ΘΧΡΓΘἕΒ {Π6 δοίη ΒΡΟΚΘη οὗ ἃ8. σϑ]αί!ηρ 
ἴ0 ἀπ ἰδοιίηρ {Ππ6 [ϑο]ηρ8 ἀηα σοη- 
ἀποὺ οἵ {π6 ῥαγγ σοποογηθα ἴῃ ἰΐ, 

8. ξυναθροισθέντες α.1. 
ἐπὶ τῶν λόφων τῶν] οπι. Ῥ. ὑπὲρ τῶν Δ. τῶν 6. 

12. ἤδη] οὔ. ΝΟΥ «ἃ. 
18. τοῖς Δηΐθ ἀθηναίοις οἵη. Θ).Ρ. 

ὩΣ ἠναντιοῦντο ο. ἥ: γὰρ] 

προσέβαλον (.α.Η..1. 

19. οἱ δὲ ΔΑ. ΕΝ α.ΗΟΝ.α. 60ε]]. 

ὙΥπΠουῦ {Π6 ἀδίνε αὐτοῖς, ἰῃ6 ἴαοΐ οὗ 
[Π8 ΔΙΌΒΘΙΒ Κοθρίηρ {Π6ῚΓ ἀγγοννβ νου] 
θὲ βίαϊβα β' ΤΡ ]Ὺ ἴῃ ᾿ἰΐβο] ; “80 Ἰοῃρ' ἃ8 
(6. ΔΙΌΠΕΥΒ Πα {Π6]} Δγγονν:᾿ θα 
ἢ 1ῃ6 αὐτοῖς, Ὁ 15 Ἑἀοβου θα ἃ5 ἴῃ 
τϑ]αίίοη ἴο ἴπ ΑΥΠΘηΪδη8 ; “50 Ἰοη 0 α8 
“ ἐμον Ζοιια, οΥ᾽ δαῖυ, ἐπαξ [06 ΟΠ ΓΒ 
“δὰ [Π6]Γ ΔΥΤΟΥΒ:᾿ ἀηα {ππ8 [18 
ΑΥΠ θη πΒ. Ὀοηρ᾽ ἴῃ Τϑα]ν {Π6 ῥα] Ποῖραὶ] 
ΒᾺΡ]Θοῦ οἵ {Ππ6 βϑηΐθηοθ, {6 [Ὁ] ον Ἰηρ; 
ψΌτ8, οἱ δὲ ἀντεῖχον, ΤΟΙΘ Πα γΆ]]Υ 0 
[Πθπὴ αἰδο. ἢ σοβρθοῦ τὸ δὲ ἴῃ {Π68 
ΔΡΟΔΟΒΙΒ, ΟΥ ΟΟΟ. ηρ ἢ {πΠ6 ρῥυ]η- 
ΟἸΡΑ] νυ ἴῃ {Π6 βθπίθησθ, 568 {Π6 ποίΐβϑβ 
ΟὨἾΡΣ, οἱ ἘΠ δῆ, εἰ ΠΝ: 13... 2. ὅγο, 
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΄, » ΄ - ΄ κ ΠΥ, 
τοξάρχου ἀποθανόντος οὗτοι διεσκεδασθησαν καὶ αὑτοὶ ἐκε-- 

΄ ἊΣ ἐν Ν ᾽ν “ 3... ὅν ΄ , .“ 

κμήκεσαν καὶ επὶ πολὺ τῷ αὐτῷ πονῳ ξυνεχόμενοι, οἱ τε 
͵ὕ  ᾿ Φ ἣν ᾽ 

Αἰτωλοὶ ἐνέκειντο καὶ ἐσηκόντιζον, οὕτω δὴ τραπόμενοι 
» Ν ΕῚ ὔ ὕ ’ὔ » ’,΄ Ν 

δέφευγον, καὶ ἐσπίπτοντες ἐς τε χαράδρας ἀνεκβάτους καὶ 
’ - 5 ἢ Β ,ὔ ε: ΝΑ Ν Ἑ ΄' Ν 

χωρία ὧν οὐκ ἦσαν ἐμπειροι διεφθείροντο καὶ γὰρ ὃ ἡγεμὼν 
» ΄- ΄ δῶ Χ. ’ « Μ , ΕῚ ὔ θ ,ὔ 

αὐτοῖς τῶν ὁδῶν, Χρομων ὁ Μεσσήνιος, ἐτύγχανε τεθνηκὼς. 
« μὰ 5 ᾽ν ᾿ ΄- ΄ 

οἱ δὲ Αἰτωλοὶ ἐσακοντίζοντες πολλοὺς μὲν αὐτοῦ ἐν τῇ 32 
- Ἀ , ΄ ΄- 57 ὯΝ δ ἣν 

τροπῇ κατὰ πόδας αἱροῦντες ἄνθρωποι ποδώκεις καὶ ψιλοὶ 
,ὕ Ν ᾿ Ἂ ΄-“ « ΄“ « ’ Ν 5 

ιο διέφθειρον, τοὺς δὲ πλείους τῶν ὁδῶν ἁμαρτάνοντας καὶ ἐς 
ΧΝ “ » δ “ 7 » 53 ΄“ ΄ὔ 

τὴν ὕλην ἐσφερομένους, ὅθεν διέξοδοι οὐκ ἦσαν, πῦρ κομισά- 
’ -“ ᾿,) ᾽ Ἅ Ψ “ “ 

μένοι περιεπίμπρασαν᾽ πᾶσά τε ἰδέα κατέστη τῆς φυγῆς καὶ 
΄ ὔ “ ,ὔ ΄σ [4 

τοῦ ὀλέθρου τῷ στρατοπέδῳ τῶν ᾿Αθηναίων, μόλις τε ἐπὶ 
Ἷ ἣς ᾿ - “ ͵ Υ' 

τὴν θάλασσαν καὶ τὸν Οἰνεῶνα τῆς Λοκρίδος, ὅθεν περ καὶ 
[2 « ῇ  π ͵͵ ᾿ “- 

το ὡρμήθησαν, οἱ περιγενόμενοι κατέφυγον. ἀπέθανον δὲ τῶν 3 
΄ “ « κω Ἂν 

τε ξυμμάχων πολλοὶ καὶ αὐτῶν ᾿Αθηναίων ὁπλῖται περὶ 
Υ, ΄ Ν «ε Ν “ ᾿ Ν “ Ἀ 

εἴκοσι μάλιστα καὶ εκατον, τοσοῦτοι μὲν Τὸ πλῆθος καὶ 

2. ἐσκεδάσθησαν Ν.Υ͂. 3. καὶ ὉΠΟΙΒ ἸΠΟ]πι810 ΒΕΚΚ. η. ἔτυχε α.1,.0.Ρ. 
8. καὶ πολλοὺς ἴ,.0. τῇ ] οτη. ἴ,.0. 1ο. διέφθειραν. 11. ἐσφερομένους] 
Ἑοτίαββθ Ἰθσ. ἐκφερομένους. ΒΕῈΚΚΕΒ. 12. περιεπίπρασαν Β.ἢ. περιεμπίπρα- 
σαν 1. τε] δὲ 1,.0. 13. τῷ στρατοπέδῳ Βεπραϊοῖ. ΡΟρΡρο. (0611. ΒΕΚΚ. 1)ο- 
Ῥγθοιιβ. [ΔΡΤῚ τῶν στρατοπέδων. 15. κατέφυγον οτη. 9΄. τ6. τε] οἵη. ,.ρ. 
1. μὲν δὴ τὸ Ω. 

1. τοῦ τοξάρχου] ΤΠ6 ΔτΟΠΟΥΒ. ΠΕΓΘ 
ΒΡΟΚΚΘη ΟὗὨ τγ6γθ ῬΙΟΡΔΌΪΥ ἃ ρᾶτῦ οὗ {ῃ8 
4]Π6 4 ἔοτοθ οἵ Οδρ ἢ] θηϊαηβ ἀπ Μεβ- 
ΒΘΏΪΔΠ5, ἃ5 ΠῸ ΑΙΠΘΠΙΔΠΒ ΔΓ τη ὨΠΟΠΘΩ, 
δχοθρύ {πΠ6 ἴῃγθα ᾿πππάγοα Εριθαΐθ, οὐ 
Πιβανυ -υπιθα 50] 16 γ8, νη ννοσα απ θα 
ἔγοιῃ {Π6 5ῃ1ρ5. [Ὁ 15 ῬΟΒΒ10]6, ΠούνΈνΕΥ, 
{παῦ {Π6 ΠΊ6Γ6 ΤΟυο 8 οὗ [Π6 5Π108 τηϊσὴΐ 
ΒΟΙΠΘΕΠΊΘΒ, 1Π Ο8568 Οἵ ΘΙΠΘΓΡΈΠΟΥ, ΒΘΓΨΘ 
ΟἹ ΒΠΟΥΘ 8ἃ8 ΔΙΌΠΟΙΒ ΟΥ ἸΙρῃῦ ἴσοορβ οὗ 
ΟΥΠΟΙ ἀΘΒΟΙΙΡΌΟΠΒ ; ἃ5 ΒΟΠΠΒ ΔΓΟΠΘΥΙΒ ΔΓ 
ΠΟΙϊοΘα 885 [ουιηϊηρ ρᾶτί οἵ [Π6 [ΌΓΟΘ 
ἢ ΜΒ ]ο ἢ ΤΠ πποβίμθηθβ ἀθίεπαθα Ρν- 
108; [Ν᾿ 0, 2. ΔΙ Ποιὰ ρ ἢ Π6 Πδα ΠΟ ΟΥΠΘΓ 
Πρηθηρ ππθη {πη {Π6 οΥαννβ οἵ ἢ18 
ἴΠγθθ 5ῃ1]08 πᾶ οἵ ὑγο Μαββθηϊδῃ νβ88- 

5615. [πα΄ Πα δος ἀθηςα}]ν ραΐ Ἰηΐο {Π8 
Ροτί. 

3. καὶ ἐπὶ πολὺ] 'ΤΠ6 σοΟΠ]ποίοη καὶ, 
ἃ5. Ὀεῖπρ ΠΟΙ] Βαρογῆποιβ, μὰ5 θθΘη 
ΘΠΟΪΟΒΘα Ἰῃ Ὀγδοκοίβ Ὁγν Βοκκοσ. Κυαὶ- 
σ6., ἢ 1Πη6 οΟἴποὺ μαπῇ, ἴῃ ἢϊδ. ποίθβ ἢ 
Πιοηγ 5115, Ρ. 274. ἀοἴθηαβ 1, ἀπ σοπη- 
ΡάΓ65 καὶ ἐπὶ πολὺ ν]Γἢ [Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚΒ5 
καὶ μάλα, καὶ πάνυ, ἀῃα οἴποῖβ οὗ ἃ 
5|πΉ}1ὰν Κιπα. Αηα ῬΟΡΡο, νγ»ῆο ἔστη ΠΥ 
1Ππουρῦ {Π6 σΟΠ] ΠΟΙΟη ἘΠΉΘΟΘΕΒΑΓΨ, 
ΠΟ αϑϑϑηΐβ [0 1π6 οριπίοη οἵ ἱΚσρον. 
Αοοογάϊηρσ ἰὼ Κυΐρεγ, καὶ ἐπὶ πολυ 
του] δι σην, ““Θν ἢ [ῸΓ ἃ ἸΟΠρ' {1πῚ6 :᾽ἢ 
1. 6. “ΤῸΓ δ85 πιο ἃ8. ἃ ΘοΟῃβΙ ΘΓ ]8 
ἐο πῖθιν" 
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ΒΙΟΙΣῪ ΑΝῸ ἹΤΑΡῪΥ. ᾿ 
ε 7 ε 3. ἴχν - Χ -ὔ κ 

ἡλικία ἡ αὐτὴ" οὗτοι βέλτιστοι δὴ ἄνδρες ἐν τῷ πολέμῳ 
΄ » ΄“ " ΄ "Α Ἀ 

4 τῷδε ἐκ τῆς ᾿Αθηναίων πόλεως διεφθάρησαν. ἀπέθανε δὲ καὶ 
εἰν Χ “ Χ ἣ Χ ΄ ΄ 

50 ἕτερος στρατηγὸς Προκλῆς. τοὺς δὲ νεκροὺς ὑποσπόνδους 
᾿» Ἷ, ιν ἶ ΄σ Ε “ Ν » 7 5 ΄ 

ἀνελόμενοι παρὰ τῶν Αἰτωλῶν καὶ ἀναχωρήσαντες ἐς Ναύ- 
Ν ’ ΄σ » 

πάακτον ὕστερον ἐς τὰς ᾿Αθήνας ταῖς ναυσὶν ἐκομίσθησαν. 5 
Ν “ « 

6 Δημοσθένης δὲ περὶ Ναύπακτον καὶ τὰ χωρία ταῦτα ὑπε- 

λείφθη, τοῖς πεπραγμένοις φοβούμενος τοὺς ᾿Αθηναίους. 

ΧΟΙ͂Χ. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ οἱ περὶ Σικελίαν 
΄ Ἂ᾽ 

᾿Αθηναῖοι πλεύσαντες ἐς τὴν 
Ἂ Υ͂ 

ΒΙΟΙΠῪ ὩπαΊΤΑΥ. τοὺς 1 ροσβοηθησαντας 

Ττῆϊηρ ορογδίϊομβ οἵ 

{Π6 ΑΥΠΘΠΐδη8 οα {Π6 

οοδϑί οἵ Τωοογΐ. 2 ΠΤΟΤα μῳ . 

» 5 Φ’ Ψ 

ἐν ἀποβαάσει τέ τινι Λοκρίδα 
΄σ΄ » ἐΩ 

Λοκρῶν ἐκράτησαν, το 
Ν ΄ « “ ὰ 5 3: ὡς “΄σ 

καὶ περιπόλιον αἱροῦσιν Ὁ ἣν ἐπὶ τῷ Αληκι 

Ο. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους Αἰτωλοὶ προπέμψαντες πρότερον 

ἔς τε Κόρινθον καὶ ἐς Λακεδαίμονα πρέσβεις, Γόλοφόν τε 
ΜΈΞΤΕΕΝ 

ΘΕΈΕΈΕΟΘΕ. 
τὸν Οῴφιονέα καὶ Βοριάδην τὸν Εὐρυτᾶνα καὶ τῷ 

΄ ᾿ Ε] ΄ , “ 

Τὴ Δποαης βοῖο: ἰίσανδρον τὸν ᾿Αποδωτον, πείθουσιν ὥστε 
{Π6 δἰᾶ οὗ ἃ Ῥεὶορου- 

ΘΒ ὩΤΤΗΥ͂ ἴ0 Γράπο 6 

2 Ναδιυρδοίιιβ. 

Ι. αὐτοὶ Υ. 
στοι ἃ... 
6. τὰ] οπι. ἃ. ὑπελήφθη Υ. 
ἔληκι Ῥ. 14. ἐς δηΐα Λακεδαίμονα οἵη. Κὶ. 
τῇ. στρατιὰν καὶ ἐπὶ ἃ. 

1. ΝΙἋ46 δὴ Ἰερϑπάμπ),, καὶ ἡλικία αὕτη 
βέλτιστοι κ. τ. λ. ἡλικία αὐ ΞΌΡΓα ο. 67, 
2. ἡλικίαν ἡμῶν διεφθαρμένην. Ν1α. Ηατ- 
Ροογαοη. 9 ΟΒΕΕΕ. 

βέλτιστοι δὴ ἄνδρες} 'ΤῊΪΒ ΤοΙηΔΙΚ 
Ἰρα 8. τὸ [0 σοποῖπαᾶθ {Παΐὶ {Π6 Ἐριθαΐε 
ΟΠ {18 ΟΟΟΑΒΙΟΠ ΜΈΓ ποῦ [ἈΚ ΒΟ]ΕΙΥ 
ἔγοια [Π6 οἷαββ οἵ ἴπ6 ΤΠ ποΐθβ, θαΐ ταὶ 
ΒΟΠῚΘ γΟΙ Πρ ΤΠ6ῃ Οὗἁ ΠΊΡΉΘΓ [ἈΓΉ1]}165 μδα 
Ὀδθη ἱπαπορα ἴο βοῦν οἡ {Π18 θα ρϑῆι- 
1ἸΟΏ, ΡΆΓΕΠν αἰγαοίθα Ὀγ {Π6 ῬΟΡΪᾺΓ 
ΟΠαγαοίου οὗ 16 πηοβίμθηθβ, γιὰ ρῬαγῊΥ 
ἔγοτη {Π6 ορ6 οὗ ρ] που ἴῃ ἴΠ6 46- 
Βοθηΐβ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΠΥ το Ὀ6 πηαθ οἡ {Π6 
ΘΠΘΙΠΊΥ 8 οοΔβίβ. 

11. περιπόλιον] ἃ ρσυάτα [οτί ΟΥ 5βία- 

ἐπὶ] ἐς τὴν Ο. 

Ἂν 

σφίσι πέμψαι στρατιὰν ἐπὶ Ναύπακτον διὰ 
“-“ 4 

τὴν τῶν ᾿Αθηναίων ἐπαγωγήν. καὶ ἐξέπεμψαν 

οὗτοι δὴ βέλτιστοι (ἀ. οπιϊ550 ἄνδρες, ,.Ὁ.}.6. οὕτω δὴ βέλτι- 
3. ὁ ἕτερος] ὥτερος σ. πατροκλῆς 1,.0.}.4.6. 

1οΟ. προβοηθήσαντας 1. 
4. παρὰ] ὑπὸ 1). 
11. ἄληκι Α.Κ. 

τήλεφόν 1,..0.}.9. τὴν λόφον ἃ. 
» δὴ ΄ τ 

ες τὴν ναυπακτον Υ . 

Ποη οἵ {Π6 περίπολοι [866 6. 115, 7.]} 
Οοταρατὸ ΤΥ 6η, τὸ ΝΙ, 48..2. 11:28: 
5. Ἐογπηρε]ν [Π6 ΜνοΓα ννὰβ νυ θη ν ἢ ἃ 
ΟΔΡΙ[8] Ἰοῦζου, ἂβ 1 10 ὑῦῈ 6 ἃ ῬΓΌΡΘΙ ΠΔΠΊΘ. 

13. προπέμψαντες πρότερον] "Γαΐ 15, 
““ Ῥρίογ ἴη6 Αἰ μϑηίδη δβχ ρϑα! θη ἀραϊηβὺ 
“Αὔτο]α μα ἰάθη ρμ]αοθ." 'Γὴ8 βη- 
τηϊΐγ Ὀθίννθθη «ἀὔτο]α ἀπαὰ Ναιρδοίαβ 
δα αἰγθαᾶν θθθη ποίϊοθα, ο. 94, 3. πᾶ 
οηδ ΟὈ͵]θοῦ οἵ {Π6 δχρθαϊμπίοη οἵ 1) 6πιο- 
ΒΙΏΘΠ65 νναβ, ἴο ἔγϑο {π6 τηοϑβί [αι ἢ] οὗ 
1Π6 811165 οἵ ΑΙΠθηΒ. ἔγοτῃ [Π6 αἰΐδοῖκβ οὗ 
Δ ΘΠΘΙΗΥ͂ ΨΏΟ ννὰβ θύθη αἵ {παῤ νεΥΥ 
{π|6 ΔΡΡΙγηρ ἰο {π6 Ῥε]ΟρΡΟΠ ΒΔ 8 
ἴου {Ποὶγ δα ἴῃ ογάθὺ ἴο οῇδοὶ 115. ἀ6- 
βία οη. 
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ἐν ΠΝ νυν ἢ ε , κ 
Λακεδαιμόνιοι περὶ τὸ φθινόπωρον τρισχιλίους ὁπλίτας τῶν 
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ξυμμάχων. τούτων ἦσαν πεντακόσιοι ἐξ Ἡρακλείας τῆς ἐν 3 

Τραχῖνι πόλεως τότε νεοκτίστου οὔσης" Σπαρτιάτης δ᾽ 

ἦρχεν Ἐϊρύλοχος τῆς στρατιᾶς, καὶ ξυνηκολούθουν αὐτῷ 

ΟἹ. ξυλλεγέντος 
“ ΄ » Χ » 

δὲ τοῦ στρατεύματος ἐς Δελφοὺς ἐπεκηρυ- 

5 Μακάριος καὶ Μενεδαῖος οἱ Σπαρτιᾶται. 
ΤῊ ῬεΙΟΡΟΠΠοβῖδῃ 

ἉΤΤΩΨ ὩΓΓΙ͂ν 65 αὖ Π6]ΡΗϊ, ᾿ ἈΠ Χ κε ΞΡΥῪΡΕ ᾿ ἷ 

δᾶ γτοροοᾶς ἐμτουκ; Κεύετο Εὐρύλοχος Λοκροῖς τοῖς ᾿᾽Οζόλαις" διὰ 
οὔ {Π6 

ΟΖοΙ] δὴ ΤΘοτδη5 ἃ- 

1ῃ6 σομπένν ,ὔ ξ Ἀ ΠῚ ἀν 5 » 7 Ὧν ὧν 

τούτων γὰρ ἡ ὃδος ἣν ἐς Ναύπακτον, καὶ ἅμα 
- - ΄ “3 ᾽ὔ “ » ,. 

δδῖηϑι Ναυραοίυς, τῶν ᾿Αθηναίων ἐβούλετο ἀποστῆσαι αὐτούς. 
κ ΄, ἌΝ ὧν γι Ἐν δ᾿ σ κ 

το ζυνέπρασσον δὲ μάλιστα αὐτῷ τῶν Λοκρῶν ᾿Αμφισσῆς, διὰ: 
ἣν ΄σ , 327 , Ν » ΓῚ ΄ ͵7ὔ 

τὸ τῶν Φωκέων ἔχθος δεδιότες: καὶ αὐτοὶ πρῶτον δόντες 
«ε ᾿ς Ν Χ ,΄ " “ Ι ἣν 

ὁμήρους καὶ τοὺς ἄλλους ἔπεισαν δοῦναι φοβουμένους τὸν 
᾿ 4 Η͂ς ΄ ΝῚ οὺ Ἂ Ξ ὔ » ΄σ 

ἐπιόντα στρατὸν, πρῶτον μὲν οὖν τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς 

Μυονέας (ταύτῃ γὰρ δυσεσβολώτατος ἡ Λοκρὶς), ἔπειτα 

1. οἱ λακεδαιμόνιοι Κα. 

9. ἀποστῆναι σ΄. 
11. πρῶτον] οἵη. ΝΙ͂Ν. 

αὐτῶνΥ. 

ἡ ἐς α. 
πησσεῖς Ο. 
τοὺς) οἵη. ἃ. 

5. οἱ Σπαρτιᾶται] ϑε6. ἴπΠ6 ποίβ ὁῃ 
111. 25. 1. [0068 ᾿ξ ποῖ Δρρθᾶγ ἔγοιηῃ [Υ. 
28, 1. αὐτὸς τρίτος ἐφηρημένος ἄρχειν 
κατὰ νόμον, 1πᾶῦ ΤΠ6ΥῸ ΕΓΘ ΟΟΙΠΙΠΟΠΙΥ͂ 
ὕνο οἰ ογβ ἀρροϊηΐθα ἴο βιοςοθθα ἴο {Π6 
ΘΟΠΊΠΠΔΠα ΟΠ6 ἰΐου {Π6 ΟἴΠΘΓ, ἸΡΟῚ [16 
αἀθαίῃ οὗ {Π6ῚΓ ΒΕ ΙΡΘΙΊΟΥ, ΘΠ ΘΡ ΟῚ ἃ [.8- 
ΘΘδουΠΟΠΪΔ ἢ ΔΓΙΩΥ͂ [001 {Π6 614. ΤΠυ5 
[ῃτεθ ΡΘυΒΟἢΒ. 816 Τηθη Πα 85 βεπί ἴο 
ΒΌΡΟΓΙ θη [Π6 ποὺ ΟΟΙΟΠΥ οἵ Ηεοτγα- 
ΕἸθαὰ. 1Π1|. 92, 8. ἀηα {Π6 58Π16 ὨΠΠΊΠΘΓ 
ΟΟΟΌΓΒ ὕψοα ἀρδῖη, ΙΝ. 122,2. Υ΄. 12,1. 
ἴῃ Τϑ]δίοη ἴο {πΠ6 ραγίδῃ οἰ οΥβ βθηΐ 
ουΐ ἴο ἴακα {Π6 σοτητηδηα ἴῃ (μαϊοιϊοθ. ἡ 
1 {815 "6 80, {πΠ6 δβχργδββίοπ οἱ Σπαρ- 
τιᾶται τηϊρσὴΐ ηΡ]Ὺ (Πα Μδοδγαβ πὰ 
Μεπράδθοιιβ τυροῦ [Π6 οἵ Ὶ ὕννο ὸραγίδηβ 
γγΠο, ἱοροίμον ] ἢ Εαγν]ο Πτι5, τηδῆβ 
ἋΡ ἴπ6 ΠυΠΉΠΟΙ οὗ ὥξρατίαῃ. οἰ] Ζθη5 
ἜΒΑ ΘΠ] ΟΥα ἴῃ ἰογεῖρῃ οοιη- 
τηδη68. 
το. ᾿Αμφισσῇς] Ατ. ᾿Αμφισῇς, 564 οὕτα 

σσ ῬΙδγ 46. ΟμηΠ68 πἰτιβαιιθ. ἸΪηρτιδο 
διοίογοβ. ΟΥ̓ Α 58. 

2. ἑξακόσιοι 1. 
5. μενέδαιος Β. μενέδατος ΔΑ... ΕΓ Γ.1.Ν.}.ς.α.6.ἢ.ν.ἢ.1. 

το. ἀμφισῇς ΕΗ... ἀμφισεῖς ἃ.6.5.1. ἀμφι- 

πόλεως οπι. ὦ. 
8. τοῦτο Ρ. ἣν 

8. τριχῖνι Ἐὶ. 

12. οὖν] γὰρ α.1. οἵη. (.1..0.}.Ὁ.«. 

14. δυσεμβολ. ΟὉ.ς.6. δυσεκβολ. α.α. 

14. Μυονέας) ΤΉΘΙΓ 5ἰζπδίϊοπ 15 46- 
ΒΟΙΡ6α ὈγῪ Ῥαιβαηΐαβ, Χ. “8, 4. ἄνω 
μὲν ὑπὲρ ᾿Αμφίσσης πρὸς ἤπειρον Μυω- 
νία, σταδίοις ἀπωτέρω τριάκοντα ᾿Αμ- 
φίσσης-- κεῖται δὲ πόλισμα ἐπὶ ὑψηλοῦ. 
“Π6 τοδα ἔγοτη Ατηρῃΐϊββα ἰο Ναιπρδοίιβ 
ἢγβῦ δβοθπαθα {Π6 νἈ]]Ὲὺ ἴῃ νὩ]οἢ Ατη- 
Ρἢ1588 156] βίοοα ; ογοββίηρ [Π6 τποὰῃ- 
ἰαῖηβΒ δ {πΠ6 Ππραὰ οἵ {18 ν]]θν, ἂπᾶ 
[Πθη ἀδβοθηαθα ὈῪ ὉΠΟίΠΘΓ νἈ εν ἴο 
Νααπραδοῖαβ. 'Π6 Μγοποηβίδηβ, οὐ Μγ- 
ΟΠΘΔΠΒ, ᾿νΘα ΠΘᾺΓ {Π6 Πραᾶ οὗ [ῃ6 ἢγϑβι 
ψΆ]1Θν, ΟΥ̓ νΔ]ΠΟῪ οὗ ΑἸηρῃϊββα : 80 Παΐ 
ἈΠ ΔΥΓΗΥ͂ ΤΠΔΤΟΠΙΠρΡ ἔτῸΠῚ ΑἸΠρΡἢἶδβα ἴῸ 
Νααρδοίαβ τηαβῦ ἤᾶν ραβββα {ῃτοιρἢ 
{ΠΕῚΓ σοππηΐσν. 'ΓῚΘ ῥγθβθηΐ τοδα [τοῖη 
ϑά]οπα Οἡ ἴΠ6 Οὐββεθαη ρα] το Ναιι- 
Ῥαοίιιβ οὐ ᾿βραῃίο, [Ὁ] 8. ΠΟΙ {Π6 
ΒΆΠ]6 ΑἸγθοίίοη. ὅ68 δὶγ ΟΥ̓. (6]}, 1ι|- 
ΠΕΓΙΓΆΥ. οἵ ὅτθθοθ, Ρ. 107. ΑΒ ἴογ [Π8 
{γ10 65 ὑγΠΟΒ6 ΠΆΠΠ65 ᾿ΠηΠ]Θ ΠἸαΐθ]ν Γ]]ονν, 
10 15 ποῖ ΡΟΒΒ10]6 ἴο ἀβοθγίδιη {πο ὶγ τὸ- 
ΒΡΘοῦν6 δι δῦ]0 5 ΘΧΔΟΙΥ : 1 15. 5 Ἐ}- 
ΟἸθηΐ, ἃ8. ΠῸ τη] ΑΓΥ ἹΠΟΥΘΙΠΘηΐ8. ὯΓΘ 
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9 , Ν , Ν Ψ' , 

Ιπνεας καὶ Μεσσαπίους καὶ 'Τριταιέας καὶ Χαλαίους καὶ 
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8 Τολοφωνίους καὶ ἩΗσσίους καὶ Οἰανθέας. οὗτοι καὶ ξυνε- 
΄ ΄ ᾿ ἘΣ Χύς ἢὴ ᾿ " » 

ἀστρατευον πάντες. ᾿Ολπαῖοι δὲ ὁμήρους μὲν ἔδοσαν, ἠκο- 
’ Ν Ἔ ΄- Ε Ε « ’ » “ 

λούθουν δὲ οὔ καὶ αῖοι οὐκ ἔδοσαν ὁμήρους πρὶν αὐτῶν 

ΟΤΙ. ἐπειδὴ δὲ παρε- 5 
- “ ", Μ 

εἷλον κώμην Πόλιν ὄνομα ἔχουσαν. 
’ 

ἶ σκεύαστο ταντα καὶ τοὺς ὁμήρους κατέθετο ἐς 
Ν,ΔΟΡδοίαΒ 5. βανϑα Ὁ. Α ᾿ ἄ ΝΣ Ὁ Ν᾿ τες ξι 

{6 ΔΟΔΥ Δ ΠἾΔΠ5, ὙΠῸ, Κυτίνιον ΤΟ Δωρικον, ἐχώρει Τῳ στρᾶάτῳ Επὶ 

δ ἐπ6 ϑαυπθβδὺ σϑαιοϑὺ 

οἵ Ῥοπηοβίμθπθβ, ἴπγ- 

Πΐβῃ Ὠϊπὶ ὙΥ1 ὉΠ} ἰγΓῸῸ 08 

ΒιυΠοϊθηῦ ἰο ἀοίδπα {ΠῸ6 

Ὰ ,,)» ἣ, ΄-“ ΄ ἐν ΄, 

τὴν Ναύπακτον διὰ τῶν Λοκρῶν, καὶ πορευο- 
» “ [- -“ ᾽ “- Ν 3 ΄΄ » 

μενος Οἰνεῶνα αἱρεῖ αὐτῶν καὶ Ἐπάλιον" οὐ 
δ Ψ 

γὰρ προσ ε ἸΟβΉ ΤΩΙ: 

πακτίᾳ, καὶ οἱ Αἰτωλοὶ ἅμα ἤδη πρρσβεβου τι 5 

[2 ΕἸ ΕῚ ΄-΄“ 

2 νἷδοθ, ὙΤπ6 Ῥϑίοροη- γεθομειοῦ δ᾽ ἐν τῇ Ναυ- το 
ποδί πη Ργοσθρᾶ 

ἰο σε νάομ, Δ πα οοη- 

8 αἰδοῖ Π {1 ΔΘΑ ΒΟΥ͂Ν ἐπ οὐ τόσες: ἐηοῦν τὴν 7: καὶ τὸ προάστειον 
ΤΡ γδοϊοΐβ πρὸπ Α- 

φαν πα πα ἃπὰ ΑΥΡῸΒ ἀτείχιστον ὃν εἷλον: ἐπί τε Μολύκριον Ελ- 
ΑΠΡΠΠΟΟΙ ΟΠ Τὴ. " δ Ρ τ τ : - ᾿ 

θόντες τὴν Κορινθίων μὲν ἀποικίαν ᾿Αθηναίων 
δ ΄ ΄ “ Ν ᾽ ω 

3δὲ ὑπήκοον αἱροῦσι. Δημοσθένης δὲ ὁ ᾿Αθηναῖος (ἔτι γὰρ 15 
Ἀαὰν» Ἂ ΑΝ Ν. » “ 3 ἐὰ Ν ΄ 

ἐτύγχανεν ὧν μετὰ τὰ ἐκ τῆς Αἰτωλίας περὶ Ναύπακτον) 
, ΄- ἴω Ν ,ὔ ΄. δ δὰ 5 Χ 

προαισθόμενος τοῦ στρατοῦ καὶ δείσας περὶ αὐτῆς, ἐλθὼν 

1. μεσαπίους ΚΚ.],.. ὅ511ς ΥἼ]]. 43, 3. μεσαπίου Τ,..ὉῸ.Κ. ἢ... τριτοιέας (.Ὁ.1.1,. 
χαλαίους Α.Β.ΟΙΒΕΙΟ.Η.ΚΟΙΙΝ.Ο.ΡΟΝ ἃ... ρ.1. Ηδδοκ. Ρορρο. (10ε}]. ΟΡ": 

Β6κὶς. Μαυϊρὸ χαλλαίους. 2. κολοφωνίους 1,.Ὁ. τολοφονίους ἃ.6. ἡσσαίους 
α.1.1,..0.Ρ.6.ἅ.6. καὶ ξυνεστρ. ξυνεστρ. δὲ α.1,..0.Ρ. ξυνεστρ. (.4.6.ρ’ 

5. εἷλον] εἷλκον Α.Β.Ε. ἔ 
8. τὸν ναύπακτον ἃ. 
αὐτὸν ().ρ.. οἵ οοΥ- 

12. προ- 

4. ὀλπιαῖοι Ο.Κ. 6... ἢ. 

6. κατέθετο] οἵη. Ε.. ἡ. κυντίνιον Κἡ.1,.Ο. κιτίνιον 6. 
τὸ ναύπακτον 1. 9. οἱνεῶνα 1, οἰῶνα 1. οιγεων (. 
ΤΕΟΌΒ τ τι: προβεβοηθηκότες (6. βεβοηθηκότες 1,. προβεβοηκότες Ὁ. 

Ἵ. υἱαῖοι Ιζ. οἰαῖοι 1. 

ἄστιον ἘΚ. 

Βεκκ. (Ἴ06]]. μολύκρειον. 

ΠΟΥ αοβου θα τῃ δία], το πονν {Παΐ 
{πον ἡ ΓΘ {Π6 ΒΟν ΓᾺ] {Ὑ10 68 ΟΥ̓ 5Βίαϊοβ οὗ 
1η6 ΟΖο]ϊαη ΤΟ ΙΔ η8. 

9. Οἰνεῶνα αἱρεῖ αὐτῶν καὶ Ἐὐπάλιον] 
ΤΉ θβΘ οννη8 τηϊϑῦ ἤᾶνθ ὈΘΘη ΟἿ ΟΥ̓ 
ὭΘΑΓ ἴΠ6 βρα-οοαβί, οὐ Π6 Ἰοννοι τοδᾶ 
το Ναιρδοίιβ, ΡΟΒΒΙθ]ν 1η [Π6. αἰἸγθοίοη 
οἵ (6. Ργθβθηῦ στοδα {γοπῇ ϑϑ]οπα ἴο 1.,6- 
Ραηΐο, ΟΥ ᾿ραοῖο, Ὀγ Ρείγὶηϊζα. 566 
(6}}}8 Τὔπογ. οἵ ἅγβθοθ, Ρ. 294. πᾶ 
Ἰ)οάνν6}1, ΟἸαββιοαὶ Ἴ Οαγ, νο]. 1. Ρ. 120. 
(προη 18 ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ 8814 0 πᾶν Ὀθθῃ 
ΟἹ {6 βρα-οαβί, Ὁ, 98, 2. ἀπ 80 Ὁ). 

ΤΡ} μολύκριον ΑΟΒΙΒΉ ΚΟΝνς ἔρ. ΡορΡρΡο. μολίκρηον ἃ. 1. τρο, 
15. δὲ] γὰρ 1. 17. 8 αὐτῇ ὃ ΒεοκΚΚ. 

ΟΥ̓ΔΤΠΟΥ Πὰ8. ΤΊΡΉ ΠΥ ρῥ]αοθα 16 ἴῃ ἢΐ8 
ΤΠΔΡ. 

τύ. μετὰ τὰ ἐκ τῆς Αἰτωλίας] ““ΑΠΟΓ 
“νῆας Πα Ὀοία!] θη ἰτα τοι “ 10]1ὰ,᾽} 
ΟΥ, ““παᾶά Ππαρροπθα οἢ {ΠῸ 546, οὐ ἴῃ 
“(6 αυδγίον, οἵ “0118. Οὐμραῖθ 
ΙΝ. 81, 2. τὸν---μετὰ τὰ ἐκ Σικελίας πό- 
λεμον. Δηα [Π6 ποίθ οἡ ἴ. 64.1 

17. δείσας περὶ αὐτῆς) Α8 ΤΠἸποΥ αἸ68 
ἴῃ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟῚΒ. Οἱ {Π18 Βουί; ΘΟΙΠΠΠΟΠ]Υ͂ 
1.568 [Π6 ἀαἴϊνα 6456, (]. 6ο, Ι. 67, 1. 74. 
5.110. 2. Ν᾿. 123, 2.) ΒΘ ΚΙΚΟΙ ΡΓΟΡΟΒΘΒ 
ἴο τϑαὰ περὶ αὐτῇ ἴῃ {1118 Ρ]αοθ αἰδο. Βαϊ 

᾿ 
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, Ἂν “ ΄“ Ἂς Ἂν » “ ,ὔ ᾿ 

πείθει ᾿Ακαρνᾶνας, χαλεπῶς διὰ τὴν ἐκ τῆς Λευκάδος ἀνα- 
’ὔ » σ΄ 

πέμπουσι μετ᾽ αὐτοῦ 4 χώρησιν, βοηθῆσαι Ναυπάκτῳ. καὶ 
3. ἃ ΕΥ “ ͵ « , Ἂ 5 , , : 
ἐπὶ τῶν νεῶν χιλίους ὁπλίτας, οἱ ἐσελθοντες περιεποίησαν 

ἊΝ Ν ϑΝ ΧΝ 

δεινὸν γὰρ ἢν μὴ 
5 “ Ν “ ᾽ ΄, - 

5ὀλίγων δὲ τῶν ἀμυνομένων, οὐκ 

, Ῥ. 32, “ ΄ 

τὸ χωρίον. μεγάλου οντος τοῦ τειχοῦς, 5 
» ,ὔ δ 

ἀντίσχωσιν. Ἑὑρύλοχος δεό 
Ν ΄ » » “-“ ζ 5, Ν δ Υ 5 ΄“- 

καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ὡς ἤἥσθοντο τὴν στρατιὰν ἐσεληλυθυΐαν 
Ν 5 ΄, Ἕ Χ ΄ ͵) « “ Ε Ψ 5 3 θῖν 

καὶ ἀδύνατον ὃν τὴν πολιν βίᾳ ἑλεῖν, ἀνεχώρησαν, οὐκ επὶ 
Ν ᾽ ᾿ Χ - ΄, 

Πελοποννήσου, ἀλλ᾽ ἐς την Αἰολίδα τὴν νῦν καλουμένην 
΄- ΄σ΄ Ν Ἷ , 5 

Καλυδῶνα καὶ Πλευρῶνα καὶ ἐς τὰ ταύτῃ χωρία καὶ ἐς 
΄“ Ω ’ὔ - Χ ᾽ ΄ » ΄ 

τοΠρόσχιον τῆς Αἰτωλίας. οἱ γὰρ ᾿Αμπρακιῶται ἐλθόντες 
Ἂν » Ν , “ Χ “- ΕΣ - 

πρὸς αὐτοὺς πείθουσιν στε μετὰ σφῶν Αργει τε τῷ 
΄σ Ν ’ “ 27 -ν ἴω: " 

᾿Αμφιλοχικῷ καὶ ᾿Αμφιλοχίᾳ τῇ ἀλλῃ ἐπιχειρῆσαι καὶ 
σ ΄ “ Ἃ Ψ Μ΄ ΄σ 

᾿Ακαρνανίᾳ ἅμα, λέγοντες ὅτι ἢν τούτων κρατήσωσι, πᾶν 
Ν ἂς ͵ὔ ΄ ΄ ον « 

τὸ ἠπειρωτικὸν Λακεδαιμονίοις ξύμμαχον καθεστήξει. καὶ ὁ 8 
ΧΝ 3 Ἂν ᾽ Ν ς ΄ 

τὸ μὲν Εὐρύλοχος πεισθεὶς καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς ἀφεὶς ἡσύχαζε 
΄ ΄ ἐν Ν ,, ΄, - ΄σ΄ . , 

τῷ στρατῷ περὶ τοὺς χώρους τούτους, ἕως τοῖς ᾿Αμπρακιώ- 
» ’ τν Ν γ΄ ’ ΄ ᾿ Ν 

ταις ἐκστρατευσαμένοις περὶ το Αργος δεοι βοηθεῖν. καὶ τὸ9 
,ὔ » ὔ 

θέρος ἐτελεύτα. 

2. αὐτοὺς ἐκ α. . ἐπὶ] ἐκ Βα. ἐξ Ε. ἐπελθόντες ἃ. περιεποιῆσαν 
ΒΕ. α. Π.1 ἢ σ. ἢ. Ρορρο. (0611. Β6κὶκ. περιεποιήσαντο χωρίον (ὁ. Α. εὖ νυἱρὸ 
περιεποιήσαντο. 4 μὴ] οπι. Κ. μεγάλου μὲν ὄντος ΝΟ. 5. ἀντισχῶσιν 
Κκ. δὲ] οἵη. Κ. 9. καὶ ἐς τὰ] ἐς ἃ. 10. πρόσχον Κα. 11. μετ᾽ αὐτῶν ες. 
τε] οτη. ἃ. 18. ̓ Ακαρνανίᾳ ἅμα" λέγοντες κι τ. Χ. Ὁ. [{ὰ ΒΕΚΙκ. ἰὴ 6α. 1832. 

14. ᾿Ηπειρωτικὸν νυ]ρο, ΒεκΚΚ. (4061. πο5 οππὶ ΡΟΡΡοπ. οἱ Ηδδοκ. ὅτι] οπι. ἃ.1. 
15. εὐρύμαχος α.1. ἀφθεῖς Ν. δος 4ποαιιθ τη] πιιβοι]α ΘΓ ΒΟ ΡΒΙΠΏΙΙΒ. 

τύ. ἔως--- βοηθεῖν) οἵη. Ω. 

{ἰνθ οσοιτβ Ὑ1Π|. 93, 3. ἐφοβεῖτο περὶ 
τοῦ παντὸς πολιτικοῦ. ἀπ 1ῃ Χοπορῃ. 

Ογ ΤΌΡ. Ι. 4, 22. δείσας περί τε τοῦ υἱοῦ 

ΠΔΠΊ8 οἵ {Π6 σοιιπίτν 1ῃ ὙνΏ1Οἢ (ΔΙ γ θη 
γγὰ8 δἰπδίθα : ἂἀπα ϑΐσαθο τπρης] 08 ἃ 
{δα 0 π, “ {Πα {Π6 “4 0] η5. οποο 1η- 
“ ναᾶάθα. ἃπα οὐσεοιριθα [Π6 καὶ τοῦ Κύρου. ὅεε Ῥορρο, οἡ Τπαογά. 

" 67, Ἐς: 
8, ἐς τὴν Αἰολίδα] Ῥορρο «πᾶ (Ό]]6Γ 

ἘΠΕ Θγβίαηα {Π18 45 {Π6 ἀποίθηῦρ πᾶπῚ6 οὗ 
1Π6 τον οὗ (ὐα]νάοη. Απα Ἡρθβυομῖιβ 
ἴη Αἰολικὸν θέαμα (566 'ΤΠΘοοτΙ . [(γ]]. 
Ι. »ό.) βαυγ8, ἡ γὰρ Καλυδὼν Αἰολὶς ἐκα- 
λεῖτο. Οπ {ῃ6 οἴμου παηᾶ, δαββϑ, 
ῬδΊτηοσ, ἃπα ἔσιιβθ, ᾿πίογργοῦ ᾿Ὁ δ5. [Π8 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ, ΟῚ, 1. 

ΘΟΙΙΠΓῪ 
“ τοῦυπα Ρ]θασομ, νν]Οἢ Πα [ΟΥΙΠΘΙΙΥ 
““ Ῥε]οηρσεα ἴο {πμ6 Ουτγοῖεβ.᾽ Χ. 4, 6. 
Απα {}18, 1 {Π]η]ς, 18 1Ππ6 ὕσιιθ πηθϑηϊηρ,, 
τΠαὖῦ τΠ6 αἸδίσιοῦ οηοθ ο8116 4 .Ζ0 0118. ννὰβ8 
ΠΟΥ ΟΔ]164 ὈΥ {Π6 Πᾶπηθ8 οἵ [Π6 ἔνο 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ἴοννηβ ἴῃ 10, (δ γάοη πὰ 
ΡΙΘατοη. 

ΤᾺ 
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ΟἸΠΙ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αθηναῖοι τοῦ ἐπιγιγνομένου 

χειμῶνος ἐπελθόντες μετὰ τῶν ᾿Βλλήνων ξυμμάχων, καὶ 

ΒΙΟΙΠῪ, 

ΤυΠη» ΟΡογαύϊοηβ. οὗ 

“ “ Ν , ᾽ ΄ . Ν 

ὅσοι Σικελῶν κατὰ κρατος ἀρχόμενοι ὑπὸ 
, Ν᾽, “ 27 ᾽ ΄, 

1Π6 ΑἸ η5 ἴῃ 8]- Συρακοσίων και ξύμμαχοι οντες αἀποστᾶντες 
τηνν Σ » ω ϑὺ φὰΝ , ,ὔ 

ϑρυίοτον, αὐτοῖς ἀπὸ Συρακοσίων ξυνεπολέμουν, ἐπ᾽ 8 
7 Ἂς Ἄ, ΄ - ἘΝ Υ 

Ἴνησσαν τὸ Σικελικὸν πόλισμα, οὗ τὴν ἀκρόπολιν Συρα- 
᾽ Φ ’, Ν « ΕΣ ΕῚ ὔ « -“ 

κύσιοι εἶχον, προσέβαλλον καὶ ὡς οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, 
5 , » ᾿ “- ΕΣ “4 ε ΄, ᾽ , ΄ 

Δἀπήεσαν. ἐν δὲ τῇ ἀναχωρήσει ὑστέροις ᾿Αθηναίων τοῖς 
Ἅ ΄σ » ΄ “- 

ξυμμάχοις ἀναχωροῦσιν ἐπιτίθενται οἱ ἐκ τοῦ τειχίσματος 
΄ ’ ’ ΄- 

Συρακόσιοι, καὶ προσπεσόντες τρέπουσί τε μέρος τι τοῦ 
΄σ Ἃ » ,ὔ Ν ΄ Ν 

ϑστρατοῦ καὶ ἀπέκτειναν οὐκ ὀλίγους. καὶ μετὰ τοῦτο ἀπὸ 
“ ΄- ’ “ Ἂ 

τῶν νεῶν ὁ Λάχης καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐς τὴν Λοκρίδα ἀπο- 
΄ Ν ΄ Ν Ν “ Χ Ἂν 

βάσεις τινὰς ποιησάμενοι κατὰ τὸν Καικῖνον ποταμὸν, τοὺς 
΄“ ΄“- Ν ’ὔ ΄-“ , 

προσβοηθοῦντας Λοκρῶν μετὰ Προξένου τοῦ Καπάτωνος 
«ες 2 ΄ » ΓΑ τ “ ἢ ΕῚ 

ὡς τριακοσίους; μάχῃ ἐκράτησαν καὶ ὅπλα λαβόντες ἀπε- 
᾽ 

χώρησαν. 
᾿- πὶ - κ - ΄ 

ΟΙΝ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Δῆλον ἐκάθηραν ᾿Αθη- 

1 

΄ Ν Ν ἊΝ » ΄ Ν Ν ᾿ς ν᾿ 

“ναῖοι κατὰ χρησμὸν δὴ τινα. ἐκάθηρε μέν γὰρ καὶ [Πεισί- 

2. Ἑλλήνων] ἄλλων [᾿. 5. ἐπολέμουν ζ. ἐπ᾽ ἴνησσαν ΕΗ... Ηδδοκ. 
Ῥορρο. (0611. ΒΕΚΚ. αὖ Ἰασθηάππι σοη]θοθγαηΐ ΟἸ αν γῖιβ οὐ Βοομαγίιιβ. ἐπὶ νίσαν 
α.1,..0.Ρ.0.4.6.1.. Α.Β.Ε}. εἴ νυ]ροὸ ἐπὶ νῆσσαν. Ὁοηΐ. Ν]. 94, 3. νίσαν σογγδοίιιϑ 
(ΘῈ ἡ. προσέβαλλον Α.Β.Ε. Ε΄ ρτ. ἃ. οἵ γυ]ρο. προσέβαλον Κα.6)..4.6.1. οοττ. ἃ. 
ΒΕΚΚ. (06]]. δ. ἀθηναίοις Κα. 1ο. τρέπουσί τε] οἴη. Κ΄. τὸ μέρος α.1. 
μέρος. οτη]8580 τι, [,..Ὁ.Ὀ}.6. 11. καὶ αηΐθ ἀπέκτειναν ΟΤη. ρ΄. 13. καικῖνον 
Α.Β.Ε. ΕΝ α.Η.Ρ. Ῥορρο. (Δο611. καὶϊκῖνον ΒΕΚΙκ. καικηνὸν Ρ.α.. καικον 6. καικυνὸν 
ϊ. συϊρο καϊκινόν. τοὺς) ο΄]. 6. 14. μετὰ τοῦ προξένου Ν.Ν. κατα- 
πάτωνος «.ἵ. τ. οἱ ἀθηναῖοι Κ΄. 

6. Ἴνησσαν τὸ Σικελικὸν πόλισμα] 
“ΤΠ 6 Ξ166] ἴοννη, ΟΥ σἢ]οῖ βίσοηρ ΠΟ] ;᾽ 
1. 6. “τῃ6 βίτοηρ Πο]α οἵ [Π| 51ς6]8 78 
““ Βοίοσθ βροκθὴ οἵ." ὙΠ18. Ρ]δθθ ννὰϑ 
βιζπαῖθα οἡ ἐξ ῖηα, ἀηα τνὰβ αἰζογννασ 5 
ΟΔ]164 Αὐῖπα. 1)ιοάοταβ, ΧΙ. Ρ. 281. 
ΤΠ6 ᾿πηρογίδος προσέβαλλον ΘΧΡΥΙΘ5868, 
“ἐ Ῥγοσθθάθα, οὔ Ὀθρᾶη ἴο αἰΐδοις [6 
““τονη.᾽ ΕῸΓ {Π6 ῥγδοίῖςθ οἵ {πὸ ὅγ- 
ΓΟ ΒΔΠ8 ΟΟΟΙρΡΥΙηρ ἴΠ6 οἰζα6]8 οἵ 1Π6 
Θ166] [ον 8, σοτράγ Ὗ]. 88, ». 

17. Δῆλον ἐκάθῃραν͵ ἴῃ ἰπδι]α [2610 
ΑΡΟΙΠΠΙ βᾶοτα ΠΘῈ ῬΆΓΘΓΘ [8 Γαΐ, πθο 
ΤΟΥ ΠῚ ΒΘΡΘΙγο. Πίης (απο πιογίαὶ 

18. αὐτὴν ροβῦ γὰρ Παρεί Υ. 

ἴῃ Ιρ8ὰ βθρυϊέαγοο οββθηῦ τηδηηα.1) 11 
1)611 κάθαρσις, τη ΠΟ 86Π16] ΑἸΠΘη]- 
ΘΏ565 ΡΓΘΟΠΤαΓαηῦ. Ὑ1ὰ6 ΠΙοάον. ὅς. 
], ΧΙ]. ἐε ΒΌΔΡ. 1. Χο, 106 τ σοῖο 
ΑΥΠΘηἸθηβιιπι ἰὰ ἀγῦ6 Ἰαβίσαηα νὶᾶθ 
Μουχβιὶ Ατίο. [μ6οὐ. 1. Γ΄. ς.. 22. Ηυ5. 
Ααά. ϑρδῃῃθπι. δα (ὑπο ὴ. Ἡνιηη. 
ἴῃ 6]. ν. 1ἱ. εὖ 277. ὈΌΚΕΚ. 

18, κατὰ χρησμὸν δή τινα] (ὐοιηρατγε Ϊ. 
24. 2. κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ τῆς 
μητροπόλεως κατακληθείς. {Π]. το, 5. αὐ- 
τόνομοι δὴ ὄντες. ΥἿ]. 54, 4. ὡς οὐ διὰ 
τοῦτο δή. ΜΙ]. 81,2. δίχα δὴ ὄντας. [1 
ἢν οΟἸ]θοΐθα 811] {Π6856. μ]δσθβ [οσ ΘΓ, 
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ὍΕΙ.Ο5. Α. Ὁ. 426. ΟἸντΩΡ. 88. 3. 

ΘΈΠΟϑ. 

ΒΟΙΘιαπ Ραγὶ Ποδίϊοη οὗ 

{Π6 ᾿ἰβΙαπα οἵ 6105 ὈΓΚ 

1Π6 ΑἸΠΟ ἴδ 8. 

» “ 

σαν ἀλλ᾽ ὅσον 

(ΤΟΝ ἀ165 ΠΟ σΘ [8.65 

Οσοαβῖοθ 0 πιρη 0 

{Πη6 ρστϑαῦ [ϑϑύϊνα δ Δ ἢ- 

5 ΟἸΘΠΕΥ ΠΟ] αὖ 1)6105, 

ἃηαὰ αἰοίθβ ὑνὸ Ρᾶβ- 

ΒΡῈ5 Ὅη] ΗΟΙΠΘΙ 5 

Ὠνιηη ἴο ΑΡΟ]]ο.) 

, , ΩΝ » “ 

στρᾶατος ὃ τυρᾶννος τρόοτέρον αὐτήν, ουχ αττα- 

Ἂ ΠΝ “-“ “-“ “ 

ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐφεωρᾶτο τῆς 
, ΄ ἈΝ -“ » ’ὔ “ ΄ 

νήσου" τότε δὲ πᾶσα ἐκαθάρθη τοιῷδε τρόπῳ. 
{ ς 

“ ͵ 3 ΄- ΄ὔ ΕἸ ᾽7ὔ 

θῆκαι ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν Δήλῳ, 3 
’ὔ ΄ Ν .Ν “ , 

πάσας ἀνεῖλον, καὶ τὸ λοίπὸν προεῖπον μῆτε 

ἐναποθνήσκειν ἐν τῇ νήσῳ μήτε ἐντίκτειν, ἀλλ᾽ “Ὁ “ “ἢ Φ  Φ {5|; ; ᾽ 

ἐς τὴν 'Ῥήνειαν διακομίζεσθαι. (ἀπέχει δὲ ἡ 4 

Ῥήνεια τῆς Δήλου οὕτως ὀλίγον ὥστε Πολυκράτης ὁ Σαμίων 
΄ὔ ΕῚ 7 Δ, ἦκ ΄- ν ΄“ 32) 

τυραννος, ἰσχύσας τινὰ χρονον ναυτικῷ καὶ τῶν τε ἄλλων 
» 2 Ν « « ΝΥ Ψ, “ “ 

τονήσων ἄρξας καὶ τὴν 'Ῥήνειαν ἑλὼν, ἀνέθηκε τῷ ᾿Απολλωνι 

᾿τῷ Δηλίῳ Ἰἁλύσει δήσας πρὸς τὴν Δῆλον.) [ καὶ τὴν πεντε- 5 
΄ ἐᾷ “ Ν Ν ᾿ » ᾿ ἡ 

τηρίδα τότε πρῶτον μετὰ τὴν κάθαρσιν ἐποίησαν οἱ Αθη- 
΄σ Ν ΄ 

ναῖοι, τὰ Δηλια. 

2. ἐφωρᾶτο Αὶ .«.[. ἀφεωρᾶτο α.1,.0.Ρ. 
ὃ. τῆς Δήλου οπι. ἔ. 6. ἐναποτίκτειν 6. 

ἦν δέ ποτε καὶ τὸ πάλαι μεγάλη ἕύνοδος 6 ἢ μεγαλῃὴ 

5. προεῖπον) οτη. (1. 
11. πενταετηρίδα 

5. δῆτ: 
9- χρόνωι Β. 

α.1.,0.:Ρ. πενταετηρίαν 4.6.1. πεντετηριαν σ. 

ἴο 5ῃονν πον Ὁ 15 {παΐ δὴ, Π|τ6 δῆθεν, 15 
ΒΟΙΠΘΕΙΠΊ65 566] Ὀν ΜΥΊΓΟΓΒ [0 5Πονν {Παΐ 
[Π6 βίαίθιηθηῦ Οὐ [6 γθάβοῃΒ νν ΠΟ ἢ {Π6Ὺ 
ΑΓΒ ΤΘΟΟΓΠΙΠρ ἃγ6 ποῦ ψνμαῦ [ΠΥ ΓΘΆ]}Ὺ 
Ὀ6Ιονθ, θαῦ βὰς ἢ ἃ85. ΓΈ σίνθη Ὀγ {Π6 
ΡΑΓΓΙ65 [ΠΘΠΊβοϊνοβ. [ἢ ΨΠ]. δι, 2. δίχα 
δὴ ὄντας, ΔΠ6 ἴῃ [. 24. 2. κατὰ δὴ τὸν 
παλαιὸν νόμον κατακληθεὶς, {6ΥΘ 15. ΠΟ 
ΒΈ0 ἢ βρη Ποδίοη, θαὉ [Π6. σΟΠ] ΠΟΙΟΠ 
ΤΉΘΓΘΙΥ ΒΟΓΨΘΒ 10 ασανν {πὸ αὐζθηίοη πα 
ΠΟΙΙΟΘ οὗ {Π6 σθαῆου ; ““Βείηρ, γοὰ 566, 
““ αινια6α. “Βεϊηρ' Ἰηνιίθα, γοῖϊ ΔΓΘ 
““ [0 ΟΌΒογνΘ, δοοοσ!ηρ ἴο {Π6 ο]4 Ἰανν.᾽ 
Βυΐ {Π15 ΕΧΡΥΘΒΒΙΟΠ 18 80 ΤΟΔΠΠῪ 51|85- 
ΘΘΡΌ]6 οἵ Ὀδοοιηϊηρ ΓΟ] 8], πκ6 {Π6 
ἘΠΡΊΙΒη ΘΧΡΓΘΒΒΊΙΟη, “ ΓΟΥβοοίῃ,᾽ {Πα 
αὐτόνομοι δὴ ὄντες, 11]. το, 5. ““ Βείϊηρ, 
“ἐ γοῦι 866, πα θροπαρηΐ,᾽  Τηθ8}8, “ Βε- 
“ἐἸηρσ, 85. ὙΠῸ Ὺ ῥτείθπηα, ἱπαθροπαθηῖ :᾿ 
Πα ἴῃ {Π6 Ργθδθηῦ ἍἽπαρίου, κατὰ χρη- 
σμὸν δή τινα Τη6Ά 8, “1 ΘΟΠΊΡ]ΙΔΠΟΘ, 
“85. {πον ρῥγοίθεβθα, ψἢ ἃ οογίδ!η 
“ἐ οΓ86]6. ὙΠῸ σοα οὗ 1)6105, Αρο]]ο, 
νγὰβ ΡΑΥΓΟ]ατ]ν {Π6 ροα οἵ {π6 1)οτ]- 
ΔῺΒ : ΠῚΒ δ Πα Ὀθθὴ ῥγοιηϊβθα ἴο {Π8 
Ῥε]ΟρΡΟΠΘβΙΔη8 δὖ {Π6 Ὀορσὶπηϊηρ οἵ 1Π6 
ὙᾺΓ ; δηα ἴῃ {Π6 ρίασιιθ ν᾽ ἢ]οἢ Παα νὶ- 
βίδα ΑἴΠθηβ, Π6 ννὰβ ἱποιρῃΐ ἴο Πᾶνα 
τΤραθοιηθα Πἰβ ῬΓΌΠηΪβθ. [{ ννὰβ {ποτο- 

ἔοτϑ ᾿τηροτίδηΐ ἴο {π6 ΑΥΠΘΠἰΔη5 (0 ῥτο- 
ΡῬΙ αἴθ Ὠϊπη ; ἃπα {πὸ σονογπηπηθηΐ νου] 
ΤΘΔ ΟΠ] Υ ἀν 8}} {Πϑτηβοῖνοβ οὗ ΔΠΥ͂ ΟΥ̓ΔΟΌΠΪΆΓ 
ἈΠΒΥΨΟΙ, ΨΠΘΙΠΟΙΓ ΤΟᾺ] ΟΥΣ Ἰηνθηΐθα [ῸΓΣ 
[Π6 Οσοάβίοη, ΨΏΙΟΙ 18. ἴΠ6. ΒΌΒΡΙΟΙΟΠ 
ἸηΡ]Π16 4 Ὀν δὴ, ἴο ροΥίουπὶ πη δοῖ οὗ 
ΤΟΥ ΘΥΘΠΟΘ [0 Π15 ὈΙΓΓΠΡ]δΟο. 

2. ὅσον ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐφεωρᾶτο τῆς 
νήσου] Οὐτηραγδ [. 8, 2. ἀη Ηετοδοῖ. 
Ι. 64, 2. 3. ἐπ᾿ ὅσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ εἶχε. 

159. τὰ Δήλια] Ν1α6 ΜΘαγΒ11: (ὐτθθοϊδ το 
Ἐδυϊαΐαιη, Ρ. 83. Ηυῦ5. Εἰ βρδῃμεπι. 
δα Τπβοτὶρὲ. Ηγίηπ. (ἈΠ Ἰπηδοῖι. ἴηι 1)6- 
1ατη. Περικτίονες νησιῶται, ΠΟΤΊΓη 60}- 
νϑηΐιπι 1η [6] τποχ πιθπηογαῦ Ππ- 
ογαἸάθβ, βαπῦ ἴηοο] Ογοϊαάππηι, [ἀ6Πὶ 
1014. δῇ ν. 5. Θεωρεῖν πᾶς 5Ἰσ:] ΠΟΔΙΊΟΠ6 
ΟἼτη ΡῬΓΟΘΡΟΒΙ ΠΟΙ εἰς ΑἸοΙς οἰϊατη [μιοϊδη. 
“Ἰπιοη. μᾶρσ. 152. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐθεώρησα 
οὐδὲ ἐγὼ πώποτε εἰς ᾿ολυμπίαν ; φιοά 
εβϑῇ οχ Αὐϊβίορῃ. δερ. τ1892. ᾿Εγὼ δὲ 
τεθεώρηκα πώποτ᾽ οὐδαμοῦ, Πλὴν ἐς 
Πάρον. [{πιᾶο5 βρθοίαξιηη, τη, 6 Ἰηϊου- 
Ργοίαθασ Η. Κίθρμαπιβ: σα βαογα ργὸ- 
Ποϊβεῖ, Ἰπίογοβϑο βαογὶβ, Ἀθῖπθβ. 1. Νὰγ. 
1μεοῦ. 6. Ρ. 465. ὅθ αιοᾶ εοβὲ ἴῃ πυ- 
εγάα. ΝΠ]. το, 1. καὶ οἱ ̓ Αθηναῖοι ἐθεώρουν 
ἐς αὐτὰ, πεπηρο τὰ Ἴσθμια, (416 115 ἀἸοΙΓαΓ, 
ααἱ ΡαΡ]Ϊοα θεωροὶ τοϊ το θαπίαγ, ἀ6. 4]- 

12 



484. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ῬΕΙΟΒ. ΑΔ. Ο᾿ 456. ΟἸΣ ΠΡ. 88. 8. 
» Χ “-“ “ ΄ ΄ “ 

ἐς τὴν Δῆλον τῶν ᾿Ιώνων τε καὶ περικτιόνων νησιωτῶν" 
’ Ν Ν Ἂς Ἂ » ΄ σ“ ΄ » ἣν 

ξύν τε γὰρ γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐθεώρουν, ὥσπερ νῦν ἐς τὰ 
“ », 3 Ν 3. » ΄σ ὅν Γν Ἂν; ἈΝ 

Εφέσια ᾿ἴωνες, καὶ ἀγὼν ἐποιεῖτο αὐτόθι καὶ γυμνικὸς καὶ 
ἈΝ ,ὔ - πε δες ᾿ ὁ ΄ ΄σ Ἀ ΄ 

ἡ μουσικὸς, χοροὺς τε ἀνῆγον ἂὶ πόλεις. δηλοῖ δὲ μάλιστα 
Υ “ ΄“ ἊΣ » ΄“ Ὑ -“ Ἵ » ᾽ 

Όμηρος οΟοΤτίι τοίαυτὰ Ψν ἐν τοις ἐπέσι τοῖσδε, Ὁ Ἔστιν ἘΚῚ 

προοιμίου ᾿Απόλλωνος" 
ἄλλοτε Δήλῳ, Φοῖβε, μάλιστά γε θυμὸν ἐτέρφθης, 
Ν « Ψ 2 , 5 , 

ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες Ἰάονες ἠἡγερέθονται 
Ἂν “-“ , ΄, Ν Ἅ“ » , 

σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι γυναιξί τε σὴν ἐς ἀγυιὰν" 

ἔνθα σε πυγμαχίη καὶ ὀρχηστυΐῖ καὶ ἀοιδῆ γμαχιῇῃ ρχῆ ἢ] 

μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν καθέσωσιν ἀγῶνα. 

1. ἐς τὴν Δῆλον] οτη. ἃ]. 
ΤμοςΕ}]. δὰ Χοπορποηΐ. ρἢ68. Ρ. 2. 
ἡ. ἄλλοτε Ηβδαοϊς. Ρορρο. (ε]]. δα. 2. , “- 

ΩΓ. «.α.6.ἴ.σ.η.1. ΒΕΚΚ. Μαϊρο ἀλλὰ σύ. 
Ηδδοκ. Ῥορρο. (611. Βοκκ. θυμὸν ἐτέρφθης ΠΡΓΙ ΟΠΊΠΒΒ : 

τέρπεαι ἦτορ. ΟΌΤη Οοἴον 15. ΠΌΤῚΒ σοηβοηΐ Ὁ. 

περικτυόνων (.1..1. 8: ᾿Ἐφέσια] γιὰ. 
. ταῦτα . 6. Σὰ ἀπόλλωνος Ι.- 

ἀλλ᾽ ὅτε ΑΙΒΙΟΜΕΘ ΗΚ ΚΙΝΕΙ͂: 
Φοῖβε] ομῃ. ἁἀ.Β. μάλιστά γε 

γαϊρο. μάλιστ᾽ ἐπι- 
ὃ. ἴωνες ΒΚ. ἠγερέθοντο Θ 

9. αὐτοῖς σὺν τεκέεσσι γυναιξί τε αἰδοίῃσιν Ν. ΟΘΡΘΙ], αἰ Θα1], 5] αυοὰ ΠΟΗ- 
Ὧ8}}1 σφίσιν νεΕ] σφῖσι εἴ τὴν οἷ ἀγυιαν. 
ἀλόχοισιν. 
10. σε] τε Ὁ. 
ὀρχηστύϊ ΡΙετίαο ΟΙΠΠ65 ΒΕΚΚ. 
σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ. 

καθιστῶνται Ὁ. 

Ῥὰ5 ΞΚὅραῃπμεπι. 1]. ἃ. ν. 514. σαθπιδαπηο- 
ἄστη ἀραα μονα. Υ'. τδ, τ. θεωρεῖν κατὰ 
τὰ πάτρια, οδῖ, αὖ 101 ὅ'σΠ0]. θεωροὺς 
πέμπειν. αὐ ἀ6 ρἢ65115 ἢϊς γαῖ 
“πον Ἰ465, θὰ θ]. 8 ΘΧΒΘΟ ΕΓ 
θιοη. Ηαδ]ο. ΙΝ. 25. Δαά. ρδαμμθπι. 
11. ἀἃ. εὖ δὰ ν. 279. αὉϊ Ροξία, πᾶσαι δὲ 
χοροὺς ἀνάγουσι πόληες.  ΚΕΠ. 

5. ἐκ προοιμίου ᾿Απόλλωνος Προοίμιον 
ΡΙῸ Ηνπηπο, οἰϊατη 8}}} αϊσαηί. ὙΠ. 
Μεμπαρ. δὰ [μδτῖ. ὙἼΠΠ. 57. δε 6 
δἰγιιο, ΔἸΙΓῸΓ, ἃς Ρ]ΘΓΊ 6. 8111, 41 40 
οἴμη, Ἰά ε΄ ὠδὴ, ἀοΥναηΐ, βθητ0 60]. 
8' Αδβοιν!. δ ν. 7. 8ορί. σοηΐ. ΠΟΘ}. 
Τὸ τοῦ προοιμίου ὄνομα, ἰπαα]ῦ, οὐκ 

ἄλλο, ἢ ἢ τὸν ἔπαινον δηλοῖ. πρὸ γὰρ τῶν 
οἴμων. καὶ τῶν ὁδῶν οἱ παλαιοὶ τοὺς ἐπαί- 
ΦᾺΣ ἦδον. ὥσπερ ἐστὶ καὶ τὸ ἐγκώμιον, 

τὸ ἐν κώμαις καὶ στενωποῖς λεγόμενον. 

πώμας γὰρ ἐκάλουν τοὺς στενωπούς. 
ΕἾΒῚ δαΐθμη οχ μος ἰοςο οοηβίαϊξ, “τιον - 
αἀἸάοπη Ηνγπηπιπὶ ΑΡΟΙ]]Ἰη18, 4] πιιπς 

γαϊρο αὐτοῖς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίης 
Οαπη ΟΘἴθυὶβ ΠΌΤΙΒ σοπμβθηΐ (Ὁ. τὰ Ηδδοκ. Ρορρο. 6Ο6]!. Βεκκ. 

πυγμαχίῃ τε καὶ (οε}]. ΒεΕκΚΚ. καὶ] τὲ καὶ 1. ΚΟ ΥΘῊΣ 
ὀρχηθμῷ Ν. ᾿Ποἴατη νογϑιιτὴ να]ρῸ ἴζα εαππΐ ἔνθα 

ΠΟὈΙΒοαπ. ΡΟΡΡο. 
καθέσωσιν Β.(.Ε.Ε.6.Η..Ρ.4.6.6 σ.Ὦ.1. οὖ, ΠΟΘΙ ΠΠΓΓΘΓῚ8. κα, Α. 

να]ρὸ στήσωνται. ποθίβοιμι Η 880 Κ. Ρορρο. (ο6}]. Βεκὶκ. 

11. τέρπωσιν ἃ. 
καὶ θέσωσιν 1. 

4ποαῖθ οχϑβίαΐϊ, ῬγῸ ρσοπαϊηπο ἔωία Ηο- 
ΤΠΘΙῚ ΠΑ Ϊ586 : [ΔΘ ΘΧ 60 ΠΟῚ (0ῃ- 
ἢοὶ ρΡοΐθβί, θατη Ἰάθιη ἦ6. οὐπηΐθιι5 8115, 
41 8580 Ηοιηθυὶ ποιηϊηθ ΟἸΓΟπτηξοσιιη- 
ἴῸΓ, 56 η51586. [066 ῬΆ1]}10 ἸΙθΘγΆ]1ο- 
ΤΟΙ, 481 ῬᾺΓ δταῦ, ρει0 ἔαϊδβθ ΜΙ θηᾶ- 
Βἴαμῃ 1. ἃ. 1[ἃ βου! θοπίθιη, αδϑὶ δχὶ- 
βι ποῖ, Ὠϊης οβίθηαὶ, ῬΒυογ ἀἸάοπι οἵη- 
Π685, πὖ ΗΟΙΊΘΓΙΟΟΒ, ρον 586. 64 Ἰορὶ 
ἀοθοηΐ, ααθ 48 μος ἃΥριιπηθηΐο Βουῖρ86- 
ταπί ΕΑὈτοῖα5. 11. ΒΙΘ]οΙΏ. τ. 2. 4. 
εὖ Βαγποβίὰβ δὰ οιποσ. Ἀνγιηη. ἴῃ 
ΑΡ6]]. ν. 1. εἰ τόρ. θυΚΕΕ. 

ἡ. ἄλλοτε] 1 πᾶν [Ὁ] οννοα Ηδδοὶς 
απ Ῥορρὸ ἴπ δαορίϊηρ {118 γρδσϊηρ, 
Ἰηβῖραα οἵ ἀλλ᾽ ὅτε, ψν ]οἢ ΒΟΚΚΘΙ 88. 
ΡΓΘίογγθα οὴ [Π6 Δα ΠΟΥ οὗ ]πηοβί 8}} 
τ1π6ὸ Μ55, ΤΠ τϑδάϊηρ ἴῃ [Π6 σΟΙΠΠΠΟῊ 
ἰοχὺ οἵ Ηοιπηοι δ Ἡγιηηβ 18 ἀλλὰ σὺ, 
θαΐ, ἴῃ 811 [Π6 Ἰπ68. ἤθσα ααυοίρα, [Π8 
ΜΝ, οἵ ΤΠ ον ἀἸ68. σῖνο ἃ νοτνὺ αἰΐ- 
ἔογθηΐ ἰθχῦ [τοχὴ Οἱ Θχἰβίιηρ ΜΚ, οὗ 



ΙοΟ. 

15 

λήκοι 6. ἄγε δὴ λητὼ ἢ. 

ἘΠ ΤΡΑΦΗΣ ΣΎ. τος. 

ΘΕΙ.Ο5. Α.6. 456. ΟἸΡΨΙΡ. 88. 3. 

“ ᾿ Ν “ ΘΝ 3 Ν ᾽ Ἄ ᾽ 7 3 
ὅτι δὲ καὶ μουσικῆς ἀγὼν ἣν καὶ αγωνιούμενοι ἐφοίτων, ἐν 8 

485 

- 53 - τ λτα » Ἂς παν ὙΕΣΙΕΣ Ν . τοῖσδε αὖ δηλοῖ, ἃ ἐστιν ἐκ τοῦ αὐτοῦ προοιμίου" τὸν γὰρ 
Ν ἝἪ ΄“- ΄σ ε ’ 3 Μ “ 

Δηλιάκοὸν χορὸν τῶν γυναικῶν ὑμνήσας ἐτελεύτα τοῦ ἐπαίνου 
» ΄ ν"ν» ᾿ν Φ Δ τ αν ΄ὕ , 
ἐς τάδε τὰ ἔπη, ἐν οἷς καὶ ἑαυτοῦ ἐπεμνήσθη 

᾿ .] 3 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ἱλήκοι μὲν ᾿Απόλλων ᾿Αρτέμιδι ξὺν, 
3 Φ “ ΄-“ ΄-“ 

χαίρετε ὃ ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε 
΄ δ δ εἴ , , 3 ΄, » ΄, 

μνήσασθ᾽, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 
᾽ 

ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελθὼν 
ςς ον “-“ ᾽ὔ 2 πὶ τἷς »“ 5» ΄-“- 

ὦ κοῦραι, τίς ὃ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 

“ ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα :" 
ε ΄ Ι] ἥ᾿ - « ’, : ΕῚ , 

ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ᾽ εὐφήμως 
Ν “-“ γ ΕΡῚ 

“ τυφλὸς ἀνὴρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ. 

- χε τ τον » 7ὔ “ 5 Ν Χ ΄ 

τοσαῦτα μὲν “Ὅμηρος ἐτεκμηρίωσεν ὅτι ἦν καὶ τὸ πάλαι9 
’, ΄ὔ Ν « ἮΝ ΄ ΄ ᾿ -“ Ἁ Ἁ Χ 

μεγάλη ξύνοδος καὶ ἑορτὴ ἐν τῇ Δήλῳ" ὕστερον δὲ τοὺς μὲν 
Χ - “ Ν Ἐπ. ἴω δ. Ὁ ΄σ » υ 

χορους οἱ νησιῶται καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι μεθ᾽ ἱερῶν ἐπεμπον, τὰ 
. . ᾽ “ Ν ἊΝ “ ΄ ἄν ἊΝ, 

δὲ περὶ τους ἀγῶνας καὶ τὰ πλεῖστα κατελύθη ὑπὸ ξυμ- 
΄ « Αἰ ΟΝ Ν Χ ΟΣ» σ΄ ως Ν » ΄ » ΄, 

φορῶν, ὡς εἰκὸς, πρὶν δὴ οἱ ᾿Αθηναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα ἐποί- 
4“ ,ὔ « ΄ 5 3 

ησαν καὶ ἱπποδρομίας, ὁ πρότερον οὐκ ἦν. 

“ον 
2. αὖ] οὖν ας. ἅ] ὃ Ἐ᾿. 5. ἄγεθ᾽ ἡλίκοι Καὶ.Θ. ἄγε δὴ 

6. ἐμοῖο 1.Ῥ.6.Υ͂.ς.ἅ.6. 7. ὁπότε Β5ΒΗ.Κ.ρ. 
8. ἂν εἴρηται (.1ζ. ἀνήρηται Β.Ὦἢ. ἂν ἤρται 1. ἀταλαπείριος ἄλλος ἐπελθὼν 1. 
ταλαπείριος ἄλλος ἐπελθὼν (". οἴ σοἴοΥ] Ῥτεθίου Ο. οὐ Θηΐθη ΡΥ οἰ ριτη. να]ρὸ 
ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών, ποθξοῦτη Ηδδςοκ. Ρορρο. (ἀοθ]]εγυ. Βεκκ. 9- ὑμῖν 
ΒΟ ΞΕ ΕΓ ΡΟ ς ρ!ἢ.1... ὕμιν οὐὗτ. Ἐ- - ὕμιν Ὁ. ἀηδων Ὁ. 11. ὑπο- 
κρίνασθαι Β..1Ὁ. Ἐς ἀποκρίνασθαι ἢ. νυ]σὸ ὑποκρίνασθε. ποθδοιπὰ ΡΟΡρο. (ΟΕ]]ογ. 
Βεκκ. εὐφήμως 1... ς.4.6..1. Ῥορρο. οΕ]]οσ. ΒῸκκ. Ψαϊρο ἀφήμως. 
12. ἔνι] ἐν Κι. παπαλοέσσῃ Ὁ. πεπαλοέση σ. 15. καὶ ἀθηναῖοι ((. οτη. 1. 

1. μουσικὸς ε. 

τό. καὶ τὰ πλεῖστα οἴη. ἃ. κατελύθη κατελείφθη Κι. συμφορῶν ἃ. 17. οἱ 
τότενν. τότε] οἵη. Θ. ροβὺ ἀγῶνα ρΡοπὶΐ [,. 18, ὃ] ὅπερ 1. οὐκ ἢν] 
ΟΠΊ. 6. 

Ηοτηθγ, νν]οἢ μαν Ῥθθη τονὶβθα ὈῪ 
1Π6 ργδιητηδδη5 οὗ ΑἸθχαηάτῖα. ἴΑλ- 
λοτε 15, ““ Οἴου Ὠ1165, αὖ Οἵ ΠΟΥ {ΠΠη68.᾽ 

15. μεθ᾽ ἱερῶν ἔπεμπον) ““ ϑεηΐ [Π6 
“ΠΟΥ θαπαβ οὗ ἀδηοθῦβ ΊΓ 58ογ]- 
“ς ἤςε5.᾽ ἹἹερεῖα νοι] τηθᾶῃ ΒΙΠΠΡ]Υ͂ 
[Π6 Δηϊπη815 ΚΙΠΘ 1ῃ {Π6 5δουῆςαβ ; 
ἱερὰ Β66ΠῚ8 ἴ0 ᾿πο]θ ονοσν {Ππϊηρ τοὸ- 
ααἰτοα ἴοὼγ {Π6 βδουῆσθ, β110 ἢ ῬΘΓΠΔΡ5 
ἃ5. ἴπ6 {π]|ροά, (οοπηρατα Πογοάοί. [Υ͂. 

170. 1.) ἀπ 81] ἴπ6 ΟΥΘΥ νϑββεὶβ, ἄς. 
{πα΄ τνοῦθ πθοηρῆ. Ρ]αΐαγοῃ, ἴῃ Π5 [ῖ8 
οἵ ΝΙοῖαβ, βρθακίηρ' οἵ ΝΊοΙαβ σοϊηρ ἴο 
1 6105 ψν ἢ οπα οὗ ἴπ6 ΑἸΠθηϊδη θεωρίαι, 
ἀθβοῦ 65. Ὠϊπι 85 τὸν χορὸν ἔχων, καὶ τὰ 
ἱερεῖα, καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν. 6. 2. 
ΠΕ τὰ ἱερεῖα καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν 
ἌΡΡΘΑΓ ἴο σοιγθβροπα ἴο ἴπΠ6 ἱερὰ οἵ 
“ΓΒθοΥ αἸ 668. 
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ΜΈΞΤΕΙΝΝ ΔΕΕΕΘΕ. Α.6. 420. ΟἸνΙΏΡ. 88. 3. 

“ . » “ “ “ [κέ ε 

ΟΥν. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿Αμπρακιῶται, ὥσπερ ὑπο- 
΄ » ΄ ἊΝ Χ ’΄ ’ 

σχόμενοι Εὐρυλόχῳ τὴν στρατιὰν κατέσχον, ἐκστρατεύονται 

ΜΨΈΞΤΕΕΝ 

ΘΕΆΕΈΕΟΘΕ. 

Ἐχροαϊεοη οἵ {πὸ ΑἸη- 

ἐπὶ ΓΑργος τὸ ᾿Αμφιλοχικὸν τρισχιλίοις ὅπλί- 
ὧν 3 ΄ τ " . ,ὔ 

ταις, καὶ ἐσβαλόντες ἐς τὴν ᾿Αργείαν κατα- 
Ῥγδοῖοῖβ ἀπᾶ Ῥεϊοροι- 4 Ἴ ϊ προς μαι, λαμβάνουσιν ὌὌλπας, τεῖχος ἐπὶ λόφου ἰσχυ- 
ποϑίδηβ δισαϊπδῦ ΑΠιὶ- 

ῬὨΠΟΟΗ απ Ασροβ. Τ]6 Ἂ Χ “ θ ΄ “ τι Ψ 

ον πρὸς Τῇ θαλασση. ο ε- 
Αἰηθγαοίοις ρ ρ 5 ) 7). 7ῸΤΕ Ακαρνᾶνες ΤΕεῖ 

{πΠ606 Αοδγπᾶ- 

ΟΟΟῸΡΥ 

ΟΙρω: χισάμενοι κοινῷ δικαστηρίῳ ἐχρῶντο" ἀπέχει 
ΠΪδη5 οἤοοβο Π6Ππιο- δ ον δ ΝΣ Α ᾿ Ν ᾿ 

ΒΘ Π65 [ῸΓ {ποῖ} οοτα- δὲ ΑἸῸ ΤὴϑἙ Αργείων πολεως: ἐπιθαλασσίας 

ΤηὩ ΠαοΥ, ΔΠΑ ῬΙΌΡΟΒΘ 

ἰο πἰπᾶονῦ ἐπ6 Ῥϑοροι- 

ΠΘΚΙΆΠ5 ἴτοπὶ δ δοιη 

35 ,ὔ Ν », “ ’ Η ΄ 

ουσὴς πέντε Και εἰκοσι σταδίους μαλιστα. οι 

ον ας “ . Ν 5. ΕΝ ͵ 

δὲ ᾿Ακαρνᾶνες οἱ μὲν ἐς ᾿Αργος ξυνεβοήθουν, 
ἃ ᾿αποίίοπ ἢ {Π6 

ΑἸ γδοϊοίβ. 
δ . “ ᾽ , » 7 κ ΄ ἃ 

οἱ δὲ τῆς ᾿Αμφιλοχίας ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ ὃ 
“ ΄“ ͵ ’ ἣ Ἂν » ’ 

Κιρῆναι ἀακεῖτα; Φηχαθοῦι τος τοὺς μετὰ υρυλοχου [Ϊελο- 

ποννησίους μὴ λάθωσι πρὸς τοὺς ᾿Αμτρδεῖη σας διελθόντες, 

πο 70 πέμπουσι δὲ καὶ ἐπὶ ̓ Δημοσθένην τὸν ἐς 

τὴν Αἰτωλίαν ᾿Αθηναίων στρατηγήσαντα, ὅπως σφίσιν 
« Ν , Ν δυὸ Ν Μ ΄“ 9 , δ 

ἀμ γίγνηται, καὶ ἐπὶ τὰς εἰκοσι ναῦς ᾿Αθηναίων αἱ 

ἔτυχον περὶ Πελοπόννησον οὖσαι, ὧν ἦρχεν ᾿Αριστοτέλης τε 
Ὅν τ ἜΡΒΕΝΙ 

Ρ ἪΡ 

Τ: Τοῦ- ὑποσχόμενοι] καὶ σχόμενοι 6. 
λόντες Ρ. ἐσβάλλοντες ο6. 
14. ἐστρατοπεδεύοντο (. 
τῶν ἀθηναίων 1,..0.Ρ.6.ἃ. 

“ 4 

ἐπὶ] οἵη. ἃ. 

ἡ. κοινῷ δικαστηρίῳ] ΤΠ) ΘβουΙ: εχ μος 
Ἰοςο Βιορθδη. ν. Ολπαι. θυκβη. 

11. τῆς ᾿Αμφιλοχίας ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ 
ὃ Κρῆναι καλεῖται) “15 15 1Π6 σοι πη ἢ 
ΟΥου οἵ [π6 ννογβ ἴῃ σθεὶς, νπθη ἃ 
ῬΑΓΓΟΌ]ΑΓ Ρ]ασθ 15 τηθητοηθα τοροί ΠΣ 
ψ ἢ {Π6 σοπηΐγν ἴῃ ἡν ὨΙΟἢ 1ΐ 15 βι{πιαϊοά, 
Δα ΨΠθη {Π6 δὴ οὗ {π86 μας 18 
ὐἀαοα ἴον [Π6 ΓᾺ]]6Γ Ἰηξογιηδίοη οὗ 1Π6 
τραΐθσυ, θαΐ 15 Βα ογἸπαΐθ ἴῃ {Π6 νντὶ- 
[6γ᾽ 8. πηϊπα το {πΠ6 πηθητοη οἵ {Π6 σοὰη- 
ἴγγ. [Ιῃ {686 οᾶβθβ {π6 παῖηβ οἵ {Π6 
ΟΟΙΠΓΓΥ αἰννανβ ΘΟΠη68 ἢγδῖ, ἴῃ {Π6 ρο- 
Ὠϊῦνο οᾶ86, ἀθροπάθηΐ ἴῃ ἀΓΆΠΗΠΙΔ[]ΟΔ] 
οοπβίγοοη οἢ ἴΠη6. πᾶιηθ οἵ [πὸ μασγίϊ- 
ΟἾ]ΑΓ ΡΪαοθ οὐ ἴον {παᾶΐ [Ο]]ονν8. ἰΐ; 
νι Πθγο ἴθ ΕΠρΡΊ 5 τνὸ 5Που]ἃ Καορ [Π8 
Β811η6 ΟΥΪδΘΓ, πα τιδ6 {Π6 Βᾶτη6. ῬΓΈρΟβὶ- 
ὕοη ἢ Ο πᾶπιθ8; “1 Διιρ]]ο- 

5. ὀλπὰς Κα. οἱ Ἰηΐτα Θ. 
3. ἐπὶ τὸ ἄργος τὸ Α.Β.1,. 4. ἐκβα- 

ὅλπας Β. ἡ. ἐπέχει Ἐ.. 
15. ἀθηναῖοι Ῥ. οπι. ἃ... 16. ναῦς 

“ρἢϊα, ἴῃ [ῃη6 ρΙαοβε οδ]δᾶ ΥΥ ε]18.᾽ 
ΟὐμηράτΘ Ηεοτοάοί. ΤΙ. τοὶ, 1. κατέσχον 
τὰς νέας τῆς ᾿Ερετρικῆς χώρης κατὰ Τα- 
μύνας. Τα; 3: ἀπικνέονται τῆς λίμνης 
τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ Κρημνούς. Ὕἢ6 [Ά]1ΟΥ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ΟΟΟΌΓΒ, Ε΄. 151,2. ἀπικέσθαι 
ἐς Λιβύην, καὶ Λιβύης ἐς Πλατέαν νῆσον. 
δὸ ΨΒΜαοναΙ65, 1. 111,1. ἐστράτευσαν 
τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. ἃπᾷ 114, 
4. τῆς ᾿Αττικῆς ἐς ᾿Ελευσῖνα ἐσβαλόντες. 
11. 18, 1 οὐ ὙΠ 28. Ὁ. σῦν ΘΠ 118 
ἴον ἰβ {Π6 ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ δα θ]θοῦ, πα {Π6 
Πδιηθ ΟὗὨ {Π6 σοιηῖτν 18 δ Π6α ἴο 46- 
ΒΟΓΙΠ6. 105. Β᾽ πα! 0 Το Θχδοῖν, {Π6 
ΠΔΠῚ6 Οὗ 1Π6 ἴοννὴ σοπλθ5 ἢγβί, 85 1. τοϑ, 
1.. ἐν Τανάγρᾳ τῆς Βοιωτίας. 1]. 2, 1. ἐς 
Πλάταιαν τῆς Βοιωτίας. 25, 1. ἐς Μεθώ- 
νὴν τῆς Λακωνικῆς. 

15 



ἘΚΕΡΡΆΦΗΣ. Ἢ τοῦ, τοῦ. 487 
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ὁ Τιμοκράτους καὶ ἹΙεροφῶν ὁ ᾿Αντιμνήστου. ἀπέστειλαν δὲ 3 

καὶ ἄγγελον οἱ περὶ τὰς ὌΟλπας ᾿Αμπρακιῶται ἐς τὴν πόλιν 

κελεύοντες σφίσι βοηθεῖν πανδημεὶ, δεδιότες μὴ οἱ μετ᾽ 

Εὐρυλόχου οὐ δύνωνται διελθεῖν τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας καὶ σφίσιν 

5ἢ μονωθεῖσιν ἡ μάχη γένηται ἢ ἀναχωρεῖν βουλομένοις οὐκ 
κ » ’ 

ἢ ἀσφαλες. 

ΤΗΘ ῬΕΙΟΡΟΠΘβΙΔ Π5 

οἸααθ ἐπ υἱβῖα ποθ οἵ 

1Π6 Αὐοαγπαηΐδηβ, ἃπᾶ 

εἴβος ἃ ᾿πποῖοη 1 

ς Ὧν » 9 

ΟΥ̓Ί. οἱ μὲν οὖν μετ᾽ Ἐὐρυλόχου [Πελοπον- 
΄ « ΕΙ Χ ͵ » 

νήσιοι ὡς ἤσθοντο τοὺς ἐν ᾿᾽Ολπαις ᾿Αμπρα- 
᾽΄ » “ 2 Ζ 

κιώτας ἥκοντας, ἄραντες ἐκ τοῦ ἸΠ]ροσχίου 

ἐβοήθουν κατὰ τάχος, καὶ διαβάντες τὸν ᾿Αχε- 16 Αμλργδοῖοίβ δὗ 
ΟἸΡα. “ 5 Ἄ 3 ᾽ ΄ “, ἈΠ 

Ι λφῳον εχωροῦν δὲ Ακαρνανίας ουὐσῆς ερημου 

2. ἀμπρ. καὶ ἐς ἃ. 4. μὴ οἱ] οπι. Ῥ. 4. οὐ] μὴ 1,..0.Ὀ}... δυνῶνται ΒΒ. 
Ἃ Ν ς “Δ Ὁ 5» » - 2} 

5. ἢ οἴῃ. α. ἡ] Ὧν Ε. 6. 7] ἦν 1. 7: ἐν ταις ὄλπαις α. 

ἥψε ἐν Ὄλπαις ᾿Αμπρακιώτας 
ἥκοντας} [λίογα!]ν, “ Υ̓ΠΘη {Ππὸν ἔουπα 
“ (Παῇ 1Π6 Απηθτγδοϊοίβ αὖ ΟἹρθθ ὑνῈ ΓΘ 
«ς ΑΥτϊνοα, 1. 6. ““τνοσα αὐτὶνθα {ΠΈΓΘ. αἵ 
“«ΟἹρεο. ὩΤΠπογά 465. βρθακβ οὗ “1ῃ8 
«ς ΑἸΠὈγδοϊοίβ αὖ ΟἹρβ," Ὀδοασβθ Π6 
Πα πιϑηιϊοπθα [Π6], ἀΥγῖνα] {ποτθ ἴῃ 
1πΠ6 Ργθοθάϊηρ ομαρίεγ; ἃπα ΠΘ ΠΟ 
βᾶνβ8, {παὶ {πΠ6 ῬοΘ]ΟρΟΠΠΘΒΙΔΠ8 τνετθ ἴῃ - 
[οττηθα οἵ Ὃ. Ἥκοντας, |Πκ6 οἰχομένους, 
15. Τρ Πν πβθα ἴῃ ἃ ραβί βισῃιποδίιοη. 
566 ἴπ6 ποίβ οἡ 11. ύβ, 12. ἃΠ4] σοπΊραΓΘ 
ΥΙ. οὔ. τ. ὡς ἐπύθοντο τοὺς ἱππέας ἧκον- 
τας. (ὈΠΊΡΑΓΘ 4150 ἴογ {Π6 ῬγΘΡΟΒΙΠΙΟη 
ἐν, ἀπ {π6 τρίτη οἵ ἐς αὐτὰς ΑΕΓ 
ἥκοντας, ΤΝ΄. 14. 1. ταῖς δὲ λοιπαῖς ἐν τῇ 
γῆ καταπεφευγυίαις ἐνέβαλλον, γν 616 ἐς 
αὐτὴν τησδῖ Ὀ6 ππαογθίοοα δἴζεσ [Π6 Ρᾶγ- 
ὉΟΙΡ]6 καταπεφευγυίαις. 

8. ἄραντες ἐκ τοῦ Προσχίου κ. τ. λ.} 
ΤῊΘ τοῦΐθ οὗ {Π6 ῬΘ]ΟΡΟΠ ΠΘΒΙΔ ἢ ΔΥΤΗΥ͂ 
γνᾺ8. ἃ5. [Ό]Π]οννβ. ὙΠΟΥ βοῦ οὐδ ἔγοτη 
Ῥτγοβοῃίοη, ἃ ἴον οἵ “4 1011, πο [ὉΓ 
ἔγοπῃ ΡΊδθασοπ ἂηα (αἰγάομ, τυ ἘΠ 6 Γ 
{πον Πα τείγθαϊθα ἰΓου {Π 611} {Γυ}11655 
αἰζοτηρῦ προ Νααρδεοίαβ. (ΟΠ. τοῦ, 6.) 
ΤΉΟΥ ἴπθη οτοββθα τπΠ6 Αομοίοιιβ, [Π8 
Ῥουπάσατυν Ὀεΐννεθη πο] 1ὰ ἀπ Ἀσαγ- 
παπῖα, (ϑίγαρο, Χ. 2, 1.) δπα τηᾶλγοῆ- 
ἴῃρ ἋΡ ἴΠ6 τῖνϑσ, ραββθᾶ {Ὡσοιρὴ [Π6 
οοπηΐτυ οὗ {π6 δίγαίαπβ, Ὀπΐ Ἰοῦς (Π6 
ἴοννῃ οὗ ϑίγαϊιιβ. [561 αὖ βοῖηθ 116 
ἀἰϊἰβίαποθ οα {π6 τὶρσμῦ Ππαπα. ΕΥῸπῚ {Π6 
ΒΓΔ ΙΔ ἢ (ΘΥΓΙ ΟΥῪ ἴΠον ραββθα ᾿πίο {παῖ 
οὗ (μ6 Ῥηγνίδηβ, οὐ Πίςοδηβ, (Ρο]ν- 

- τοὺς ῬΠι5, ΙΝ. ὅ5, 7.) ψῇῆο ψεῖθ 8130 ἃ 
ῬΘΟΡΙΘ οἵ Δοαγπδηΐα, βιζπαΐθα ἴὸ {πὸ 
ποι οἵ δίγαῖΐαβ:; δἂπὰ ΠπῸΠῚ {πθποθ 
{του [Π6 Θχίγθιηθ θαβίθγῃ {γΟΏΓΘΓ οὗ 
1ηΠ6 Μραβοῃίδηβ, οὐ Μραϊοπίδηβ ; (Ρο- 
Ἰγθιαβ, 11. 2. νυν, ΧΧΧΥ. ταῦ [οὗ 
[Π6. ργϑαίθυ ρατί οἵ {Π6]Γ σοπηΐγν ]ὰν 
ατίπου ἴο {Π6 νυϑβύῦνναγα, γθϑοῃϊηρ' ἀν᾽ 
ἴο ἴΠ6 βρα-οοαβί. ΤΠΘΥ τΠ6η δηΐεογοι 
1Π6 ἰουγϊίοτν οἵ [ἡπηηςθα, {Π6 Ἰαδῦ ρ]δοα 
ἴπ ΑσδγπδηΪἃ : ἔγοπι νΏΘηΘθ, ἢΔα {ΠδΥῪ 
[Ο]]οννβα ἃ βίγαισῃξ οοῦγβθ, {Ποὺ του] 
Πᾶν δπίθγθα αὖ ποθ ἰηΐο {Π6 σου ΠΙΤΥ 
οἵ Ατσροβ; (11. 8ο, 11.) Ὀὰΐ 88 {Ππεὶγ οὔ- 
θεοῦ ννὰβ ποῖ {πὸ ἴοννῃ οἵ Ατροβ, θαϊ 
ΟἸΡδθ, νυν] ἢ αν ἴο {Π6 πουίπιναγα οὗ Ἰτ, 
{πον τπτηθα το {Π6 τ]σηΐ, ἃπΠα 80 βπίεγοι 
Αρτϑθα; ἃπα Κοϑοριηρσ {Π6 τηουπίδ! 5 
ἀαγπρ {πΠ6 ἦν, ἀδβοθπαθα ἰηΐο {ΠπῸ 
σΟπΠίτΥ οἵ Ασροὸβ δρουΐ πρἢτ8]} ; {Π θη 
ΡΑΞΒΙηρ ΠῸΘΓ ΘΟνοῦ οἵ {Π6 ἀδυκηθεβ 
Ῥείννθβθῃ {Π6 ἴον οἵ Ατροὸβ δἀπα {πὸ 
ΑΟΑΓΠΔΠΪΔΠ ἈΓΠΠΥ δ ΟὙΘΠςθ, ΟΥ δ  εἰΪ5, 
πον οβδβοῖβα {Π6]Γ Ἰπποί!οη 1ῃ βαΐοίν 
ΜΙ {πΠ6 Απγδοϊοῖβ αἱ ΟἸ]ρθ. Α5. πὸ 
ΔΟΙΠ8] ΒΌΓΥΕΥ Πὰ8 ὈΘΘη γοῦ ἰακθὴ οἵ 
[Π18 σοπηΐσυ, ᾿Ὁ 15. ᾿πηρΟ5510]6 [0 ἀβοοι- 
ἴδῖη {Π6 ροβιίοη οὗ [Π6 ΟὈβοιγα Ρ]δοθ5 
ΠογΘ τηθη!]οηθα. Βυΐ ψγὲ Ἀποὺν {ΓΟ 
ΨΠπον αἸ46858, {παῦ Αὐροὸβθ ΑἸ ρὨ ΠΟΘ ἢ - 
οἤπιτη ἀπ ΟἹρῶ θοΟΙἢ βοοα οἸοβθ προη 
16 568, αὖ ὑννδηΐγ -ῆνα βῖδηϊα ἔγο πη ΟΠ6 
ὉἈΠΟΐΠοΓ ; ἀπ Οτθηϑθ, οὐ Δ 6115, ννοι]α 
Β66ΠῚ Ὀν ᾿ζ8. Πδτη6 0 Πᾶν Ὀθθὴ ἃ βρυΐ 
7πδὺ αἵ 1ῃ6 ἔοοΐ οὗ {π6 1115, νῇθγα {Π6 
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διὰ τὴν ἐς ἼΑργος βοήθειαν, ἐν δεξιᾷ μὲν ἔχοντες τὴν Στρα- 
᾿ ,ὔ Ν Ν Ν ᾽ ΄σ ΕῚ ΕῚ ΄σ Ν Ν 

Τιων πολιν και τὴν φρουρὰν αὐτῶν. ἐν αρίιστερᾳ δὲ ΤῊΡ 

2 ἄλλην ᾿Ακαρνανίαν. καὶ διελθόντες τὴν Στρατίων γὴν ἐχώ- 

1. ἀργείους Ο. 

ΒΡΓΠΡΒ ἅτ6 [Ὡτοννῃ ουΐ, ᾿π80 88 Ν᾽ 618 
ἴπ ϑοπηθυβθίβ τ ἰ8 δοίμ }]ν βἰτπιαῖθα. 
ῬγΟθΆΌΙν, {Ππθη, ΟΥθηδθ τνὰ8 Βοπη6 α15- 
ἰᾶποθ ᾿π]απα, θαβῦ οἵ Αὐρὸβ Αππρἢ]]ο- 
ΘΙ ομτιπι, [π8ὲ αὖ {πὸ ἴοοί οἵ {πΠ6. Π1115, 
Δη6, 5 18 ϑυϊθπΐ, οὴ [Π8 ογαπᾶτῪ τοδὰ 
ἔγοπὶ Δοαγπαπῖα ἴο Απηθγαοῖα. Βαΐ 1815 
Ῥίαςθ Ῥεϊηρ ὁσσπριοα ὈΥ {πΠ6 Αὐραγπᾶ- 
πΐᾶπ5, ὕπ6 Ῥε]οροηηθβίδηβ ραββθα ἴῃ {Π6 
πὶσῃῦ θδύννθθη 1Ὁ ἀπ ΑΥΡΌΒ, ἃΠα 50 ροΐ 
ἴηΐο ἴΠπ6 τοα πρᾶσοῦ {πὸ 568, ψν ΒΙΟἢ θα 
αἰτθοῖ ἔγομη Αυρὸβ το ΟἹρῷ. 116 ἄἀβθρ 
Τανίηθ νηὶ ἢ. αἰνι θα ἴΠ6 ὕννο ΔΥΓΠΊΪΘΒ 
Ῥείογθ {π8 Ὀδ016, ννὰβ ῬγοθὈ]ν {Ππ6 64 
οὗ ἃ ἰοττθηΐ ταπηϊηρ ἀουνῃ ἰηΐο {Π|6 568, 
Ῥθεῦτνθθη {π6 Π1Π15. νυ] ἢ Ποτ ΔΡΡρτΌδ ἢ 
ΟΙοβθ ὌΡροη {π6 οοαβί, πκ ΘΠ ΔΠΚΙΗ 
ΟΠϊηθ, οα {Π6 βοιίῃ-Θαϑί οοαϑὺ οἵ {6 
1516 οἵ ὙνΊρ ῦ. 

ΓΑ πιᾶρ οὗ 1π6 σα] οἵ Ατία, Ὀγ [᾿θαΐ. 
ὙνοΙο, ἢ. Ν. δοοοιηραπὶθα ὈΥ ΒΟΙΊΘ 
ΟὈΒΟΓ να οη8, ἈΡρθασθα ἴῃ {πὸ «οΌΓΠᾺ] 
οἵ τ1πῃ6 (ἀδοργδρῃῖϊοαὶ ϑοοϊοίγ, νο]. 1{Π|. 
Ῥᾶτι 1 Ρ. 7). Βυῖ ἂβ δῦ ΔΥΟΙΙΘ 
ἀοε658 ποῦ Ἀρρθᾶν ἴο Πᾶνα δχίθπαθα ἢΪβ 
αν οΥ ὈΘγΟΠα {Π|π8 ἸπητηθἸαΐθ σοδδίβ οὗ 
[Π6 συ], 1 ἀοο8. ποῖ αββϑίϑῦ τι8 ἴῃ 16- 
τπονῖηρ' {π6 ΟὈΒΟᾺΓ 165. 1 {Π6 Παγγαῦϊν 8 
οἵ ΤΠππογ 465. ΝΥ 6 Ἰθαση Πποννθνοῦ ὑΠαᾶΐ 
{Π|6 ἢ1115. Ο {Π6 ϑαϑύ 8146 οἵ {π6 συ] οἵ 
Ατία οὐ ΑἸμθγδοὶα αἰ ΑὈΓΌΡΟΥ [ΤῸΠῚ 
τΠ6 5θὰ ἴο {π6 πεϊρῃὺ οὗ 450 ΟΥ̓ π5οο ζδοῦ. 
'᾿Γ ΠΟΙ που τ ἢ ΘΧ ΓΘ ΟΥ̓ ΘΠ]ΟΟΚΒ ἴΠ6 
Ρ]αϊη8 οἵ Ατία οὐ ΑἸηθγδοὶᾶ ; Δ Πα ΠΕΓΘ 
ΔΓ ΒΟΙΠ6 ΡΟΪΥΘΟΠΔ] ννᾺ}}5. ΘΟ] οβὶηρ ἢ 
αὐϑὰ οἵ σοηβι ἀθγὰ}]6 οχίθης. “6 ἀβοθηῦ 
{τοῖη {πὸ μ]αϊηβ 18. βίθερ ἀπ τυρσθα, 
Δηα ΠΕΘΓΘ ΘΟΙΠΠΊΘΠΟ68 ἃ 567168 Οὗ ΠΗΠἸΓΑΤΎῪ 
Ρᾶ5865. ἃ5 [ὯΓ ἃ5. καγανάβαγα, ([Π6 πηοϑί 
ΒΟΌ ἢ -Θαβίθση ροϊηΐ οἵ {Π6 οι] .) οοιη- 
τηδπάϊηρ [Π6 ΠΙΡῚ τοδα ἴγοτη ΑἸ] δηΐα ἴο 
ατθθοθ, ννμῖο Ἰθα5. ονοῦ {Π18 σἱᾶρο. 
10 15 δνϊάθηῦ {πὰῦ ὉΠ686. Π1118. νοῦ {Π 8 
Β06Π6 οἵ {Π6 δοίοηβ ἀθβουθοα Ὀγ Ἴι- 
ογάϊ65. ἹΚαγαναβαγα ο]086 Ὀν Π6 βὰρ- 
Ρυβοά σαΐϊηβ οἵ Δυρὸβ ΑππρΠ]Ο Π] οι η, 
15 Θονϑη τηῖ]65 ἀἰδίαηΐ ἔγοπ [Π6 που ΘΓ 
ΘΧίγοι  Ὑ ΟὗἩἨ {πὸ τᾶηρο οἵ Ἀ1118, νοῦ Θ 
τΠδῪ ονουοοὶς τπ6 μ]αίη οἵ ΑἸηθγδοϊᾶ. 
“6. βαπηπὶΐ οἵ {πὸ 81}}] Βαρροββᾷ ἴο "6 

ΑΥΡῸΒ ἴ5 ἀθοιυΐῦ 5350 ἔθος ΠΡ ; ὑνῇθΠηΟα 
γουῦ 8566 [0 Π6 ΒοιτΠνν γα δη Ἰῃ]απα Ἰακθ 
οἵ ΠΟ. ΒΙ ἀγα Ὁ ]6. 51ΖῈ ; θαΐ ΠΟ ΤΊνΘΥ ἤοννβ 
ΓὨγοῸρἢ {Π6 νἈ]]6ὺ Ἰηΐο Π6 στ; τναΐου 
αἱ Καγαναβασα Ὀθῖπρ ΟὈϊαηθα το πὴ 
νγ6}15. ΤῸ {Π6 βαβύννασα 1Π6 Π1118 στἱδθ 
ΔΌΓΟΡΕν ἴο {π6 Πεῖριί οἵ αθουῦΐ ᾿5οῸ 
θοῦ, ἀπ ἤδϑῖθ 816 ὕννο ρθᾶκβ ψνῃ] ἢ 
Τλθας. ΝΥ ΟἹ 8 68118 ΓΔοπηθη6. “ΓΘ ΘΟ ΠίτΎ 
15. 5111] σονουθα νυ οὐκ [ογοβίβ ; [Π6 
Ἰοννοῦ ἢ1}}15. ἅτ ὀνθυρτοννη ΨΊΓ ἃ {ΠΟ Κ 
ἀπηαἀθυννοοα οἵ Ὀτιοσβ (ἈΠαιηητβ Ρα]1- 
τιΓι18 ὃ) ἀπ ταν τ]8. Διποησϑί Π6 Τηᾶ5868 
οἵ Ἰππθϑίομθ τοοὶς. ΟἸοβα ἴο {Π6 8θᾶἃ 0ῃ 
ἃ 111 αοὰί ἔννο τη1165 ἀηα ἃ Πα] πουίἢ 
ἔτοτη ΑΥΡῸΒ ΔΓ ΒΟΙῚΘ ΤΠ] Π5 νν ]Οἢ [ἡδαῦ. 
Υ οΙἔδ 68}15 ΟΙρθ. Δμπα δροιιζ ὁη8 τη1]8 
ΠΟΙ -Θαβῦ οἵ [686 ΔΟΥΌΒΒ ἴΠ6 ν]16ὺ οὗ 
Αὐραῦμα ΔΙῸ ΒΟΠῚΘ δχίθηβιν Γ]η5, 46- 
ΒΟΓΙ 6 ἃ8 ΡΟ] ρΡΌΠΔΙ, ἴο ννῃ] ἢ ἢδ σῖνοβ 
1π6 πᾶπηθ οἵ Μεοίγορο!β. Βαῦ {Π686 
ΠΆΠΊΘ5 οΔηποῦ Ὀ6 Το] θα οἡ ; 1 Πᾶνθ ΟΠΪΥ͂ 
γΊΒΠ6 1 το. οΟἸ]θοῦ {Ππ6 [αοῖβ. πηθητοπϑὰ 
Ὀγν 1π6ὰϊ. ὙΥ οἸδ ἔγοιη Ὠ15. οὐνῃ Οὔϑογνα- 
ὨΟΠ 8ἃ8 ἴο ἴπ6 δοίιιαὶ παΐιστθ οἵ {Π6 
σοπηίσγ. 6 Ππιθδίοπηθ οἵ [8185 ποῖσἢ- 
ὈουτΠποοα 15 1 Βαρροβθ [Ὁ]] οἵ σᾶνθγῃ8 
δη ἃ πΠαΘΥρτοι Πα ΒΒ γθα 18, υν Π]ΙΟἢ ὈαΓϑὺ 
οαδ πΡοη ἴπ6 βυγίασθ νν] ἢ ἃ Ρ]ΘΏΠ Ὰ] 
θυ οἵ ναί. αὖ Π6ῚΓ ΨΘΥΤῪ ΒΟΙΓΌΘ. 
(Ὑὐθηθο ΟΥ Δ 6115. νου ργοθαῦ]ν ἢ6 ἃ 
ΤΟΙ Δ ]ς Ὁ]6 οΟ]] ΘΟ Οἢ Οὗ ὉΠ686. ΒΟΌΓΟΘΒ, 
Β10}) 88. ΘΟ [ΓΘ] ΘΠ ]Υ ἴῃ {πὸ Πἰππ6- 
βίομθ οἵ {π6 σθηΐγαὶ Αρθηπῖηθβ. 6 
Ἰακ ν]βῖ0]6 το {π6 1] οἵ ΑΥρΟ5, 
ὙΠΟ Πᾶ8. ΠῸ ν]81016. οὐ]οῦ ᾿πίο {6 
Βα], 15. ΡΓΟΡΔΌΪΙΥ αταϊηθαᾷ ὈΚΥ Β0ΠῚΘ 
ὉΠαογρτοιηα βιγθαμηβ, ὙνΏ]Ο 1 {ΠΥ 
ΔῺΥ νη Ὀγθαὶς ουὖῦ ἴο ἴΠ6 βιιυασθ 
γνο]α ἀπο Ὀ θ]γ αἰβ ἢ ἃ ΥΘΡῪ 
οορίοιιβ ἥονν οὗ ννγαῖοσ. Απ θχδυ!ηαί]ο 
οἵ 1886 στοιιπα ὈΚ Οη6 γγ»ῆὴ0 ννὰβ ἃ΄ Ὁη68 
ἃ ΒΟΠΟΪΆΣ ἀπα ἃ σϑορταρῃου νοῦ] Ρτο- 
ῬΆΌΙΥ 500. ΘΠΔ0]6 τι8 ἴο ἀβοθγίαϊη. 8]} 
{πὸ βροῖβ πιθημ ποθ Ὀγ μον 1668 ; 
ἀπ ἀγδθοθ 15. Ὥονν 80. ΔΟΟΘΕΒΙΌ]Ο {παῖ 
Θ᾽ Ἰοπηρ' {Π|8, νἹἢ τη ῃγ ΟἿΠ6Υ αι ΒΓ] 05 
ἴῃ ἃποϊθηῦ ροορταρὮΥ, ν}1}}} ἴῃ 411 11Κ6]}- 
Ποοά 6 8εΐ αὖ τϑϑῖ.} 
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ρουν διὰ τῆς Φυτίας καὶ αὖθις Μεδεῶνος παρ᾽ ἔσχατα, ἔπειτα 

διὰ Λιμναίας" καὶ ἐπέβησαν τῆς ᾿Αγραίων, οὐκέτι ᾿Ακαρ- 

νανίας, φιλίας δὲ σφίσι. λαβόμενοι δὲ τοῦ Θυάμου ὄρους, ὅ 3 

ἐστιν ἀγροῖκον, ἐχώρουν δι’ αὐτοῦ καὶ κατέβησαν ἐς τὴν 

5. Αργείαν νυκτὸς ἤδη, καὶ διεξελθόντες μεταξὺ τῆς τε ᾿Αρ- 

γείων πόλεως καὶ τῆς ἐπὶ Κρήναις ᾿Ακαρνάνων φυλακῆς 

ἔλαθον καὶ προσέμιξαν τοῖς ἐν "Ολπαις ᾿Αμπρακιώταις. 

ΟΥ̓ΤΙ. γενόμενοι δὲ ἀθρόοι ἅμα τῇ ἡμέρᾳ καθίζουσιν ἐπὶ 

τὴν Μητρόπολιν καλουμένην καὶ στρατόπεδον ἐποιήσαντο. 
ω δ “ ΕΝ Ν » ΄“ 

πὸ  ἸΑθηναιοι δὲ. ταις εἴκοσι ναυσι» οὐ «πολλῷ 

ον Το βύΠ 6 η68, «ἰα- 

οα Ὅν ἃ ἴθυν Διμθηϊ- 

ἰν , 5 Ν Ἂν 

ὕστερον παραγίγνονται ἐς τὸν ᾿Αμπρακικὸν 

ΔΠΒ5, ῬΓΘΡΆΓΘ ἴὸ βῖνβ 

δία ἰο {π6 ῬεΙοροη- 

,ὔ ΄σ ΄σ [2 

κόλπον βοηθοῦντες τοῖς ᾿Αργείοις, καὶ Δη- 
,ὔ ΄ Ὰ ᾽᾿ ’ 

πούδης ἀηὰ Αὐα.- μοσθένης Μεσσηνίων μὲν ἐχων διακοσίους 
Ἰοίβ αὖ ΟἹρα. Ὁ ΟΡ τς 7 Σ Ἴ ΄ δρἈν τς ὁπλίτας, ἑξήκοντα δὲ τοξότας ᾿Αθηναίων. καὶ 3 

Ἔ ΄" νὴ ΕΒ Ν Ἷ » ΄ὔ΄ ᾽ 

τῷ αἱ μὲν νῆες περὶ τὰς [Ὄλπας τὸν λόφον ἐκ θαλάσσης ἐφώρ- 

μουν: οἱ δὲ ᾿Ακαρνᾶνες καὶ ᾿Αμφιλόχων ὀλίγοι (οἱ γὰρ 
Ἃ ’, ΣΝ Ν “ βί ΄ » ἊΝ ΤΑ 

πλείους ὑπὸ ᾿Αμπρακιωτῶν βίᾳ κατείχοντο) ἐς τὸ Αργος 
Μ ΄ ᾿ ς ΄ ΄ 

ἤδη ξυνεληλυθότες παρεσκευάζοντο ὡς μαχούμενοι τοῖς 
᾽ Ν ς ΄ - ἊΝ ω ΄ “ 

ἐναντίοις, καὶ ἡγεμόνα τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ αἱροῦνται 

2. Δημοσθένη μετὰ τῶν σφετέρων στρατηγῶν. ὁ δὲ προσα- 4 

4. ἀγροῖκον Β.. ἘΝ ΉῊ.Θ..Χ.ο. Ῥορρο. Τ. παρέσχατα Β.Ε, »»Ὲ οὐδέτι ἘΣ 

12. κόλπον] οἴῃ. ΒΕ. ΕΗ ΝΥ ».Ἡ. (0611. ΒΕ. Α.(. οὖ σθίθυι ἄγροικον. 
Ρορρο. 12. μὲν ἔχων μεσηνίων 6. ὁπλίτας διακοσίους 1,.0.". 15. παρὰ Ἰ,. 
τῶν λόφων 1.00.α.6.1. 17. ἀπὸ ὦ. τ. μαχόμενοι Ῥ. 20. δημοσθένη Α.Β. 
ΟΙΕ.α.Η.ν 8... Ῥορρο. (ο6}1. Βεκκ. Ἐν οὐ νυ]ρὸ δημοσθένην. 

5665 σου π]. ῬΥΟΌΔΌΙΥ ὉΠῸγΘ ννὰ8 8. καθίζουσιν ἐπὶ τὴν Μητρόπολιν 
ΠῸ ἴον δούμα!]ν οχιβίηρ, Βαϊ {Ππ6 ἢ1]]} καλουμένην] ΟἸἹρῚ8 ῬΓΟΧΊΠηΔ, οἵ ΘΑΓΙΙΠῚ 

ξογίαβϑβ δῆθο ρᾶγ8 ]]πὰ, Μείτγορο] 8. 
Ῥορρο. Ρχοϊβροιῃ. 11. Ρ. 142. Κσαβθ 
{Π|ηΚ85 Ὁπαᾶῦῷ νΠθη Τ Πιιου αἸ 468. Βρθα ΚΒ οἵ 
ΟΙρα ἴπ [Π6 ῥ᾽ αγαὶ, ᾿6 πηθᾶΠ8 ἴο ἸΠ61 48 
{π6 ΠΟΪ6. 11], οπ6 ρατῦ οἵ νυν Ἀ]ο ἢ ννὰ8 
οοσοπριοα ὈΥ τῃ6 Δοαγπαπίδη [οτῦ, ἀηα 
ἈΠΟΙΠΕΡ ὉγῚ Μείτορο!!β ; ἀπὰ {παΐ ᾿Ὺ 
ΟἹρδ ἴπ [Π8 βἰῃρι]αν Π6 τηθᾶη8 {Π6 ἔογί 
ΟἾἶγ. ΟΙρδ σθυίδι ]ν ἀρ ρθαγβ ἴο Ὀ6 {Π8 
ΘΘΠΘΓΑΪ ΠΆΠΊΘ, Δη6 ΔθίγΟρΟ] 8 ἴο πᾶν 
Ὀδθη Ὁη6 Ρδυθ οι ρατῦ οἵ {π6 ἈΠ]; 
Ῥυΐ νι μαῦ 10 ννᾶβ, 8Π6 ὑνὮΥ 80 Ο(Δ]164, 

ΤηΔν Πᾶνα Ὀθθη σἤΟΒΘη 88 ἴπθ β6θπθ οἵ 
{Π6 1. ΠαίϊοΠ] οοτισῦ ὈΥ [Π6 ΑΟΑΓΠΔΠΙΔΉΒ, 
γοπ βοπηθ γα ΠΟ. ΤΟΡΥΘΒΘΏΠΠΡ 1 ἃ 8 
1ῃ6. φαυ]οϑῦ βου ]εηθηῦ οὗ {ΠῸ6ῚΓ Τᾶρθ ; 
ἈΠ οη6 ρμαγΐ οἵ 1Ὁ ἴῃ ῬΑ ΟΙ]Γ ΠΠΔΥ 
Πᾶνθ τρία πηθα {π6 παπὶθ οἵ {Ππ6 “τηοῦθοῦ 
“ οἸτγ᾽ οὗ Αοαγηδηΐα, Δ Ππουρἢ ᾿Ό Πα 
ΒοΥνϑα γαῖῃου ἴον [Π6 σουητη0 ἢ 5ΔΟΥ 65 
οἵ {π6 γδῦ {106 ΠΟ βθ. {16 ἴῃ {Π6 
ποὶσῃ θουγ πο, μὰη Ππαὰ νοῦ Ὀθθη 
τορι ]αΥ]ν 0110 ἀηα βου ῆθα ἃ5 ἃ ἴοννη. 
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Ν » Χ “ ΕΝ 5 ΄ Τὴ ς 

γαγὼν ἐγγὺς τῆς ᾿Ολπης ἐστρατοπεδεύσατο: χαράδρα ὃ 
» Ν φ ΄σ Ἂς « , 3 ,ὔ « ὔ “ 

αὐτοὺς μεγάλη διεῖργε. καὶ ἡμέρας μὲν πέντε ἡσύχαζον, τῇ 
αδ᾽ “ » ’΄ » Γὴ «ε » ΄ Ν ΄σ ͵ Χ 

ἕκτῃ ἐτάσσοντο ἀμφότεροι ὡς ἐς μαχῆὴν. καὶ (μεῖζον γὰρ 
,ὔ 7 Ν ΄σ 

ἐγένετο καὶ περιέσχε τὸ τῶν [Πελοποννησίων στρατόπεδον) ὁ 
Ν “ , » « ΄ 

Δημοσθένης δείσας μὴ κυκλωθῇ λοχίζει ἐς ὁδόν τινα κοίλην 5 
« Ἃ , ε 

καὶ λοχμώδη ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς ξυναμφοτέρους ἐς τετρα- 
“ Ν Ν , - » ΄σ ΄ 

κοσίους, ὕπως κατὰ τὸ ὑπερέχον τῶν ἐναντίων ἐν τῇ ξυνόδῳ 
οὐφὰ γ δτ, τς τοῦ 3. “τ ἈΦ ΟΝ 

ἡ αὐτῇ ᾿πὐλύστο οὗτοι κατὰ νώτου γίγνωνται. ἐπεὶ δὲ 
΄ ᾿ 

παρεσκεύαστο ἀμφοτέροις, ἤεσαν ἐς χεῖρας, Δημοσθένης μὲν 
Ν ἣΝ Ἂ μ᾿ Ν ΄ 

τὸ δεξιὸν κέρας ἔχων μετὰ Μεσσηνίων καὶ ᾿Αθηναίων ὀλί- τὸ 
Α Ν Ν ΕΝ ᾽ “ « “ Ἂ » ΄σ 

γων᾽ τὸ δὲ ἀλλο ᾿Ακαρνᾶνες ὡς ἕκαστοι τεταγμένοι ἐπεῖχον, 
Ε , - ’ . ΄ Ἀ 

ὶ ᾿Αμφιλόχων οἱ παρόντες ἀκοντισταί" [Πελοποννήσιοι δὲ 
Δ} ΄σ ΣῊ ιν ΄ δ ΄ - 

καὶ ᾿Αμπρακιῶται ἀναμὶξ τεταγμένοι πλὴν Μαντινέων οὗτοι 
δὲ ᾽ ΄- ἐσ γἈ: ΣΧ Ν » Ν Υ », Ε 

ἑ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μᾶλλον, καὶ οὐ τὸ κέρας ἄκρον ἐχόντες, 
» ΄ 53 5 . » ,ὔ ὕ] ΠΥ Ν “ἂν 

ἀθροοι ἦσαν, ἀλλ᾽ Ἐϊρύλοχος ἐσχατον εἶχε τὸ εὐώνυμον 18 
Ν . ΟῚ » “- Ν᾿ , Ν ΜῈ 

καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, κατὰ Μεσσηνίους καὶ Δημοσθένην. 
ΟῚ Ε] ΒΕ ΄ ' ΄ ,ὔ ΄ 

ΟΥ̓ΤΙΙ. ὡς δ᾽ ἐν ἌΡΟΙΣ ἤδη ὄντες περιέσχον τῷ ΚΡ οἱ 

Πελοποννήσιοι καὶ ἐκυκλοῦντο τὸ δεξιὸν τῶν ἐναντίων, οἱ 
δ... 

ΒαΙ] οἵ Ορατ {πὸ ΕΚ 1: ἐνῶρας ̓ Ακαρνᾶνες ἘΠΕ ΕΜ ΜΈΡΟΙ αὐτοῖς 
ῬΘΙΟΡΟΠη βίη 8πᾷ 

κατὰ νώτου προσπίπτουσί ΠΕ καὶ τρέπουσιν, 20 
Αἰηθυδοϊοίθ 816 α6- 

5 ἔρι σ ζ ᾿ 3 : Σ ᾿ ΄ ἐδαιεά. ὥστε μήτε ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι φοβηθέντας τε 

Ι. τῆς ὄλπης ἐγγὺς ἢ. 
661]. 5. κυκλωθῇ) κωλυθῇ 1.0.0. 

ν 
νῶτον Α.Β.Ε.ΕΗ.Ρ. ἢ. νώτου α. 
ΟΠ]. 6. μετὰ τῶν μεσσηνίων Ὁ. 
19. ἐπιγινόμενοι ἴ,.0.". 
φοβηθέντες Α.Β.ΙΒΗ.Ν.".α.».}.1. 

5. ὁδὸν κοίλην καὶ λοχμώδη)] Α ἄδθεορ 
Ἰὰηθ ἢ ἰζ5 απ κΚΒ. ονουρστοννη ΜΙ 
ὈΓΟΒΗννοΟα :. ἃ ᾿)ονοπΒΠ τ 18Π6. 

8. κατὰ νώτου] δϊὶοα αποηιιθ ΘΔΡ. 866. 
δ, 1. ΘΕ ἽΝ. 59, 1. ὈΌΚΈΚ. 

11. τὸ δὲ ἄλλο ᾿Ακαρνᾶνες--ἐπεῖχον] 
ΟΟπηρᾶγο Ι. 48, 2. τὸ δὲ ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖ- 
χον. πο ψογὰ ἐπέχειν 18 σΟηΒΙΔΠΠΥ 
᾿ι864 (0 ΘΧΡΓΘ58. “ΟσΟΙρν]ηρ ἃ ΡΪδοθ Ἰῃ 
“16 Ἰπθ οἵ Ὀα{116. [Ι͂ἢ Ηροτοδοίιμξ, 
ΙΧ. 21. ννὸ τραᾶ ἐπεῖχον (οἱ Πέρσαι) 
τοὺς 'Γεγεήτας" {ΠπᾶὉ 15, ““ΤΟΔΟΠΟΩ ἃ5. [Ὁ 

νώτων Κ΄. 

20. τέρπουσι α. 

4. ὁ δὲ δημοσθένης Ὁ. Ῥορρο. (αὶ ἴπ οα. 1845. δὲ οτη.) 
6. ἐς] ὡς 6. οἵη. ἃ ὃ. ἀναστάντες ο.ἴ 

γίγνονται ἡ. ἐπειδὴ Θ. το. ἔχων] 
138. μαντιναίων 68. 14. μᾶλλον οη. Ν'. 

21. μὴ 1,.0.Ρ. ἐς) οπι. Καὶ. 

“ς ἃ5 {Π6 Πρ ΘΔΉΒ ; ὑνοτθ βίαπ]οηθα ονου- 
κε ἀραϊηβὲ {Ποηη.᾿ δ0 ἴῃ (Π18 Ρ]ασθ τὸ 
ἄλλο ᾿Ακαρνᾶνες ἐπεῖχον 5'σ.] 65, “ΤῊ 6 
“ ΑΔΓ ΠΑ ΠΙδη5. οχίθη θα ἔασ θηοιρῇ τὸ 
“ ΘΘΟΈΡΥ 8}} {Π6 τοδί οἵ 116 11π6.᾿ Οοτι- 
ῬᾶΓΘ ΠΠ. 77. 3. ὅσον ἐδύναντο---πλεῖστον 
ἐπισχεῖν. ἴῃμ νυ» αὖ [Ο]]ονν 8, 1 μὰν ρ]αοοὰ 
ἃ ΟΟΪΟΠ αἰΐζου ἀκοντισταὶ, ᾿ᾶ8 ῬΟΡρο Πιὰ8 
ἄοπο, Ὀδοαιιβο {Π6 ποιηϊπαί᾽νοβ Πελο- 
ποννήσιοι καὶ ᾿Αμπρακιῶται ΔΏΒΘΙ ἴο 
Δημοσθένης μὲν, ἀπ οοτηθ Ἰγείογτα [Π8 
γε Ὁ ἤεσαν. 
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ΜΈΕΞΤΕΗΝ ΘΕΕΕΟΕ. Α.6. 420. ΟἸνΡ. 88. 8. 

Ἅ ἊΝ ,ὔ -“ ’ὔ “ τ 

ἐς φυγὴν καὶ τὸ πλέον τοῦ στρατεύματος καταστῆσαι 
Β κ ᾿ 5 κ 9 ,΄. ἢ ἮΝ ΄ 3 
ἐπειδὴ γὰρ εἶδον τὸ κατ᾽ Ἐϑυρύυλοχοὸν καὶ Ὁ κράτιστον ἣν 

, ΄σ΄ ΄σ 5» ἴω Ν . 

διαφθειρόμενον, πολλῷ μᾶλλον ἐφοβοῦντο. καὶ οἱ Μεσση- 2 
Ε , Ν “ ’ Ν Ἂ, παν ΡΝ 

νιοι ὄντες ταύτῃ μετὰ τοῦ Δημοσθένους τὸ πολὺ τοῦ ἐργου 

5 ἐξῆλθον. 
ϑι χῷ Ἂν 3 κ᾿ Χ Ν Ν Ν {7 Ε ,ὔ ὡ Ν 

ενικὼν το καθ εαυτοὺυς και {ρος ΤΟ Αργος ἀπεδίωξαν και 

- “ - Ν ΧΝ Ν ’ὔ, 

οἱ δὲ ᾿Αμπρακιῶται καὶ οἱ κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας 3 

τς ΄ π- Ξ κ ͵, ΄ 
γαρ μαχιμώτατοι τῶν περὶ ἐκεῖνα τὰ χωρία τυγχάνουσιν 
7 “ Ἂ « Ἔχ Ν ΄, ’, 

ὄντες. ἐπαναχωροῦντες δὲ ὡς ἑώρων τὸ πλέον νενικημένον 4 
᾿, ᾿, 9.Α ΄σ ,ὔ 7] ΄“- ὃ ,ὔ 

καὶ οἱ ἄλλοι ᾿Ακαρνᾶνες σφισι προσέκειντο, χαλεπῶς διεσω- 
Ν ͵ 5 ΄, Ἀν ὑσὶ 5» ΄ 

τοζοντο ἐς τὰς ἼὌλπας, καὶ πολλοὶ ἀπέθανον αὐτῶν, ἀτάκτως 
Ν » Ν ᾿, ΄ Ὡ , 5 - ἡ 

καὶ οὐδενὶ κοσμῳ προσπίπτοντες πλὴν Μαντινέων᾽ οὗτοι δὲ 
Ὡ Χ ΄“ ΄σ » ,ὔ 

μάλιστα ξυντεταγμένοι παντὸς τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησαν. 
Ν ε Ἁ ’ὔ » ’, [2 5» ὁ 

καὶ ἡ μεν μαχὴ ἐτελεύτα ἕως ΟΨε. 5 
΄σ - δ ΩΝ , ᾽ , -- 

ΟΙΧ. Μενεδαῖος δὲ τῇ ὑστεραίᾳ, Ἑὐρυλόχου τεθνεῶτος 
Ν ὔ ἌΝ ΄“" ᾿ » Χ Ν » ΄σ 

το καὶ Μακαρίου αὑτὸς παρειληφὼς τὴν ἀρχὴν, καὶ ἀπορῶν 
“Δ 

1) 
’ , , -“ νΝ » ’ 

μένων πολιορκήσεται ἐκ τε γῆς καὶ ἐκ θαλασ- 

΄ -“ ,’ὔ -΄ ΄ 

Τοπποϑίμθποθ οὐη- μεγαλὴης σσης γεέγενημενὴς οτῳῷ τρόπῳ 

ΟἸθ65 ἃ βθογοί ἃρσθο- 

τηρηί ἢ {Π6 Ῥεϊο- 

ΕἾ 

1) 

καὶ πο διασωθήσεται, π᾿ λόγον 

ῬΟΠΠ ΘΒ Π5, Δ]]ΟΥ ΠΕ ΄σ ΄σ Ν » , 

σης ταῖς ᾿Αττικαῖς ναυσὶν ἀποκεκλῃμενος, 
161 ἰο Τϑίμση ΠΟΠῚΘ 

ἴῃ βαΐοίν. 

2ο περὶ σπονδῶν καὶ ἀναχωρήσεως Δημοσθένει καὶ τοῖς ᾿Ακαρ- 

Ι. στρατοῦ Α.ἢ. 4. τοῦ ἀηΐθ δημοσθένους οτη. Κα. 
ΝΙΝ»... Ῥορρο. (οε]1. Βεκκ. Ε. α. οὔ ναϊρο ἐπεξῆλθον. 6. αὑτοὺς 1. ΟἿ: 

Το. ἀφυλάκτως Α.Β.Η. 13. ἔως] ἐς Ο.(Η.Κ.1,.0. Ῥ ς.α.{1. Ηδᾶοκ. Ρορρο. ἕως ἐς 
Τλ0.ο. εἴ οουτ. Ο. Οοηΐ. Ποθεοὶκ. δα ΡΕγυπΙςΟΝ. Ρ- 47- 14. μενέδατος ΝΥ. 4] 
εἴ Ἰηἴτὰ μενεδάτῳ. 15. μακαρίνου 1. 17. καὶ θαλάσσης Ῥ.α.ἴ.σ.1. 18. καὶ 
ταῖς 1,.0.Ρ. ἀποκεκληιμένος ΒΒ... Η.1Κ.1,..0.}.ς.0.ἢ. Ῥορρο. 6611. Βεκκ. Α. 
αὐ] Παρθθαῦ, πΠοη Ἰϊαιιεῦ. ἀποκεκλημένος (. νυ]ρὸ ἀποκεκλεισμένος. το. καὶ οἵη. Υ. 
λόγους Ν.Ο. 

5. ἐξῆλθον Α.Β..Η. 

11. προσπίπτοντες] ““ Ησυττνΐπρ: οΩ; 
““ ΤὨγονηρ {Πϑηβοὶνθβ ΟηννΑΙ :᾽ 1. 6. 
““ 10 ΤΟΔΟἢ {ΠΕ6ῚΓ ΟΔΙΏΡ ;᾽ [ὉΓ, ἃ8 Ἠδβδοκ 
Οὔβογνθβ, ΠΟ ν αἸ668 15 βρθακίηρ οὗ [Π8 
Πρ οἵ {π6 ῬεΙΟΡΟΠΠ6ΒἰΆΠ8. 

18. ἐτελεύτα ἕως ὀψέ Ἴ (ΟΟΠΊΡΆΓΘ " 71) 

5: μέχρι τοῦδε ὡρίσθω ὑ ὑμῶν ἡ βραδυτής. 
ΤοΡθοκ ΤΡΠΙν ΘΧΡ] Αἰ ἢ8 1ἰ παρέτεινε ἕως 
ὀψὲ, καὶ ὀψὲ ἐτελεύτα. Αα ΡὨτγΥπΠΙςΙ. 

Ῥ- 47: 
19. λόγον] Πος πιυιπογο Ἰἰθτοσιιπι 

αατὶ ροΐοβί, τὖὖῷ ῃἰσς ῥγοοίθγαϊιγ λόγον" 
ΔΙΙΟ]] ΠΟ τηΐπτιβ τθοίθ (]οἰ(πτ λόγους 
προσφέρειν τινὶ, αιιατη λόγον. πον α]4. 
Ἷ- 70, 1. Οὕτω δὴ λόγους προσφέρουσι 
περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς τῶν ᾿Δ- 
θηναίων. ὅὶο εἰς λόγον ἐλθεῖν, ΑὙὐἸδίορἢ. 
Εααυϊι. 803. εἴ εἰς λόγους, ἴεβρ. 470 
να. Καυκίογ. δᾶ Βαϊ. Διδόναι χϑγοῦ, 

Ταοῖαπ. ΑΜ αϊοαΐ. 714. εἰ λόγους. Ἰάδια 
Ἀονῖνβο. 3294. θΌΚΕΚ. 
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“νάνων στρατηγοῖς, καὶ περὶ νεκρῶν ἅμα ἀναιρέσεως. 

νεκροὺς μὲν ἀπέδοσαν καὶ τροπαῖον αὐτοὶ ἔστησαν καὶ τοὺς 

ἑαυτῶν τριακοσίους μάλιστα ἀποθανόντας ἀνείλοντο" ἀνα- 

χώρησιν δὲ ἐκ μὲν τοῦ προφανοῦς οὐκ ἐσπείσαντο ἅπασι, 

κρύφα δὲ Δημοσθένης μετὰ τῶν ξυστρατηγῶν ᾿Ακαρνάνων 5 

σπένδονται Μαντινεῦσι καὶ Μενεδαίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀρ- 

χουσι τῶν Πελοποννησίων καὶ ὅσοι αὐτῶν ἦσαν ἀ ΤΕ 

τατοι ἀποχωρεῖν κατὰ τάχος, βουλόμενος ψίλοσα τοὺς 

᾿Αμπρακιώτας τε καὶ τὸν πα ον τρυν ὄχλον τὸν ξυμ 

μάλιστα δὲ Λακεδαιμονίους καὶ Πελοποννησίους διαβαλεῖν το 

ἐς τοὺς ἐκείνῃ. χρήζων το ὡς ΚΟΥ ΤΣ τις τὸ 

“αῖτι ἐποιήσαντο. καὶ οἱ μὲν τούς τε 

οἱ δὲ 

2ἑαυτῶν προὐργιαίτερον 
σ -“ 

νεκροὺς ἀνείλοντο καὶ διὰ τάχους ἔθαπτον, ὥσπερ ὑπῆρχε, 
Ν ,ὔ ΄ Ων 3. 7 ΄ Γ΄ -“ 

καὶ τὴν ἀποχώρησιν κρύφα οἷς ἐδέδοτο ἐπεβούλευον: ΟΧ. τῷ 
Ἀ Ῥ: ἊΣ “ .» “ ᾽ ᾽ “ 

ἀὐλατινς πα δὲ πιο ι καὶ τοῖς ἌΡΕΒΗ ΠΕΣ αγγέλ- τ 

10 οὺὶ ΟΥ̓ ἃ νοῦν οἵ Ἀεται τοὺς ἀν Ππτ᾿᾿ τοὺς ἐκ τῆς πόλεως 
Αππθιδοϊοίβ, πο, ἰδ- 

ποταπί οἵ {πὸ Ἰαΐθ Ρδΐ- πανδημεὶς κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν Ὀλπῶν 

{16, μαᾶ βοῦ οἷἱῦ {τομὴ 
ἩΡΡΘΘΣΕ ἀγγελίανν ἐπιβοηθεῖν διὰ τῶν ᾿Αμφιλόχων, Ποῖ ἰὼ οῖὶπ {πΠῸῚ} 

οουπίτγιηοη α! Ορα,, βρυλομένους τοῖς ἐν "Ολπαις ξυμμίξαι, εἰδότας 
»ὼλ κ , Χ , »δὰ ᾿ - 

. οὐδὲν τῶν γεγενήμενων. καὶ σπεέμῖέει εὐθὺς του στρατοῦ 2ο 

Ν τ Ν ων Ν Ἂς 

μέρος τι ΤτῶςΨἄὮᾧΨ ὁδοὺς προλοχιοῦντας καὶ Τα καάρτερα προκαταᾶ- 

᾽ὕὔ ν ΄ 27 ΄ “ ΄ὔ 

ληψομένους, καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ ἅμα παρεσκευάζετο βοη- 
“ Α΄. αὶ » ΄ γ' » ΄, κα εἶς: - - 

θεῖν ἐπ᾿ αὐτοὺς. ΟΧΙ. ἐν τούτῳ δ᾽ οἱ Μαντινῆς καὶ οἷς 

᾿Ἴμο. Ῥεϊοροπποείαης, ἔσπειστο, πρόφασιν ἐπὶ λαλο μεν καὶ μα 
ΤἈνοιιγοα Ὁ {Ποῖ 56- 

οτοῦ. ἀρτοοπιοηὶ νὰ γάνων ξυλλογὴν ἐξελθόντες, ὑπαπήεσαν κατ᾽ 38 
,»͵Κέἕἄα “12 

1. ἀναιρήσεως ἃ. 2. αὐτοὶ] μὲν Κα. 8. ἀναχωρήσειν Ἐ). 5. ξὐνστρατηγῶν 
ἘΠῚ. ἀμλίοναν ὑάνς οὐ εὐ Βεκκ. ξυνστρατήγων ΒΕ, ξυστρατήγων ᾿ὐαϑοα 6. σπέν- 
δεται 6. . ἦσαν οἱ ἀξιολογώτατοι ἃ. ὃ, ἀναχωρεῖν 1,.0). βουλόμενος δὲ 
ψιλῶσαι ἃ. ἐς; μισθοφόρον Δ.Β.ἘΕᾺα. Ἢ .ΚῸ ιΟΟΝ ἂρ. Ηδδοκ. Ρορρο. (οε]]. 
Βεκκ. νυ]ρο μισθοφόρων. το. διαλαβεῖν Ὁ. 12. τε οἵη. Υ. 13. τάχος 1. 
14. ὑπεβούλευον ἃ. 15. ἀγάλλεται Β. 17. πανδημεὶ] οῃῃ. ἡ. 18. ἐπιβ. 
καὶ διὰ ΝΙ͂Ν.ο. 10. τοὺς Α.Β.ΕΕ ἃ.ρ.ἢ. ξυμμῖξαι εἸκκ. Ῥορρο. συμμίξαι 
ο.ἃ.1, 21. προληψομένους ἃ. ε Ῥαταληψομενους ΕΣ 22. παρεσκευάζοντο 1... ἃ, 

παρεσκεύαστο ΝΥ. ἜΣ ΒΕ ΠΑ͂Σ Ο. 24. ἐπέπειστο 8. 

ΟἿὟΥἹἨ 

“ 4. σε « ᾿ ᾿ “ , ε » - , ᾿ - 13. ὥσπερ ὑπῆρχε] Ὥς ἦν αὐτοῖς δυνατόν. ὡς ἐκ τῶν παρόντων δυνατὸν ἣν. 
ΠΟΗΟΜΙΑΒΤ. 



ΞΕΡΑΦΗΣ ΕΠ ἼΙΟΞ-ῚΤΩ. 
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ὀλίγους, ἅμα ξυλλέγοντες ἐφ᾽ ἃ ἐξῆλθον δῆθεν" 

409 

Τϑιποβίμθπθθ, Φ08η- 

ἄοπῃ {ποῖ 411165, ἀπᾶ ΄ Ἐς ΕΣ γι "7 

ἵ οἤἴροῦ {πὶ δβοᾶρθ ἴο προκεέχωρήκοτες δὲ ηδὴ ἄποθεν ΤῊ 5 Ολπὴης 

Αρβταα, ψβογο βανη- θᾶσσον ἀπεχώρουν. οἱ δ᾽ ᾿Αμπρακιῶται καὶ: 
1815, {π6 Κἴπρ οὗ {Π6 

[2 7΄ “ ΙΝ ἫΝ ΄ -΄ » , 

ὁοιιπέτν, ΠοΒρί αν τος Οὐ ἄλλοι, ὁσοι μὲν ἐτυγχανον οὕτως ἀθροοι 
Θοῖνθβ {ποῖῃ. ΄, ε ") » ΄ Ὡ 

5 ξυνελθόντες, ὡς ἐγνωσαν ἀπιόντας, ὠρμησαν 
» ἧς Ν “ ΄ ΄ . Ἁ 

καὶ αὐτοὶ καὶ ἔθεον δρόμῳ, ἐπικαταλαβεῖν βουλόμενοι. οἱ δὲ 3 
ὃ - Χ δ “ ἈΝ ΄ 31 δ) ἢ » ΄ 
Ακαρνᾶνες τὸ μέν πρῶτον καὶ πάντας ἐνόμισαν ἀπιέναι 
» ἵ « Υ͂ Ν νς ’ » ἦν Ξ ΄ 

ἀσπονδους ὁμοίως, καὶ τοὺς Πελοποννησίους ἐπεδίωκον" καί 
8) τ οζος - ΄- 7, ον » τινας αὐτῶν τῶν στρατηγῶν κωλύοντας καὶ φάσκοντας 

3 “ » ΄σ » ,ὔ ἣν, ,ὔ 

ιοεσπείσθαι αὑτοῖς ἠκοντισέ τις, νομίσας καταπροδίδοσθαι 
“-“ Ἔ Ε ΤᾺ Ν Ἀ ᾽ὔὕ Ων Χ 

σφᾶς" ἐπειτα μέντοι τοὺς μὲν Μαντινέας καὶ τοὺς ΠΠελο- 
7 ΠΕΣ Χ ὃ! 5 7 "7 . 5 

ποννησίους ἀφίεσαν, τοὺς δ᾽ ᾿Αμπρακιώτας ἔκτεινον. καὶ ἦν 4 
ΝΣ ,, Ν Ε Ε7} » ΄ , ᾽ » 

πολλὴ ἐρις καὶ ἄγνοια εἴτε ᾿Αμπρακιώτης τίς ἐστιν εἴτε 
Ἃ τς ᾽ , Ψ σ΄ ΄ Πξελοποννήσιος. καὶ ἐς διακοσίους μέν τινας αὐτῶν ἀπέ- 5 

« ΄ » 32 Ἕ » ΧΝ ". “ 3 τ κτειναν" οἱ δ᾽ ἄλλοι διέφυγον ἐς τὴν ᾿Αγραΐδα ὅμορον οὖσαν, 
Ν ’, » Ἁ « ἊΝ ΄-“ » “Δ 

καὶ Σαλύνθιος αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Αγραίων φίλος ὧν 
“ ,ὔ 

ὑπεδέξατο. 

ΟΧΊΉΙ., Οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ᾿Αμπρακιῶται ἀφικνοῦνται 

[Ὁ] ἐπ᾿ ᾿Ιδομένην. ἐστὸν δὲ δύο λόφω ἡ ̓ Ιδομένη ὑψηλώ: τού- 

2. ἄποθεν Α.Β. (ο6}]1. ΒΕΚΚ. ψαϊρο, εὖ Ρορρο. ἄπωθεν. 
(.Θ. συνεξελθόντες ες. ἀπιόντες Ἐ᾿. 

5. ξυνεξελθόντες 
8. ἀπεδίωκον Ῥ.ς.α.1.1. καὶ ἐπεδί- 

ὠκον ἵΚ. 9. τῶν αὐτῶν Κα. 11. μὲν] οτῃ. 1,.0.Ρ. 18. εἴτε 1.7} εἰγε 
Κ' ἥτεθ. ἧς. 14. τινας ] ΟἸη. 68. ἀπέκτειναν αὐτῶν Ε. 15. ἔφυγον 
ἃ. γραΐδα 1,.0.}.α. ὅμορον αὐτῶν οὖσαν 6. τύ. αὐτοὺς οῃι. ἰ. 

18. ἀφικνοῦνται] οἵη. Ὁ. 

3. οἱ δ᾽ ᾿Αμπρακιῶται καὶ οἱ ἄλλοι, 
κιτ. λ.] “Βα [Π8 ΑἸ γαοϊοίβ ἀπ {ΠῸ 
““ γοβῖ,᾽ ((. 6. [Π6 Τηθγο 1165, νῃο Παα 
Ῥδθπ πηθη ]οηθα] ἄθονΘ, 6. 100, 2.) ““ 88 
ΚΕ ἸΏΔΗΥ ἃ8 ΠΔΡΡΘΠΘα ἴο Πᾶνα ἴῃ {18 
“ ΤΩΔΠΠΘΙ ΔΟΘΟΙΠΡΑΠΙΘα {πο ἴῃ ΔΗΥ͂ 
“ ΠΌΠΊΠΘΓΒ, ὈΘρσαΠ ΟἹ {ΠῸ}1 Ρδγί 8150 10 
“ βεῦ ΟἹ στυπηϊηρσ, ἴῃ ΠΟρ65 οἵ ονοῖ- 
“" τακίησ ἴῃ6 Ῥρ]ομροπηθβίδη8,᾽" οὕτως, 
1.6. ἐπὶ λαχανισμὸν καὶ φρυγάνων ξυλ- 
λογήν. ΑΠα ἢ βΥ8 “88 ΤΏΔ ΠΥ 85 Πᾶρ- 
““ Ῥεπβα ἴο πᾶν ροπθ οἵ τυ {Πθπη ἐπ 
“απ πιηιδογ8,᾽" ἀθρόοι, Ὀδοδιιβα βἰηρ]8 
ἸΏ, ΟΥ̓ ῬΑΓΙ6Β Οὗ ΠΟ ΤῆοΓ6 [ΠΔΠ {0 ΟΥ̓ 
ἴΏγθΘ τορθῦμον, νου] {Πϊπκ {(Π6 Ἔχροτῖ- 
τηθηΐ ἴοο Παζαγάοιιβ. 

1Ο. ἠκόντισέ τις) “ΟΠδ ΟΥ̓ ὕννο πιθῃ 
““ἴἤγτενν ἡ ατίβ αὖ {πμπϑιη." (ὐΟπιρᾶτα 
Ηεγοαοῦ. {Π]. 140, 5. ἀναβέβηκε δ᾽ ἤ τις 
ἢ οὐδεὶς, ““Νοῖ τποτδ {ΠπἸᾶη ΟΠΘ ΟΥ̓ ἔννο, ᾿ἴ 
“δηγ." Απᾶ Χομορμοη. Απᾶρ. 1. 8, 
20. τοξευθῆναί τις ἐλέγετο. 

τϑ, ἀφικνοῦνται ἐπ᾽ ᾿Ιδομένην) ΠΕ 5116 
οἵ ΙΔἀοιηθηθ ουρῆϊ ἴο 6 Θᾶϑυ ἴὺ ἀβοετ- 
ταϊη ; [ῸΓ ὕννο ΠΙρῚ Ροϊηΐβ. Ο41164 Ὦν ἃ 
ΘΟΠΙΠΟΠ ΠᾶΙηΘ, ΔΓ ῬΓΟΒΔΙΥ 5θθῃ ἴο- 
Θοῖμοι δηα [ουτηθα ἃ πηᾶγκοα ομ]θοῦ Π1Κ 
τΠ6 ὕννο [ηράδ]ο ΡΙΚΟΒ ἴοῸ 81} 1Π6 81- 
ΤΟᾺΠαΪηρ ΟΟυΠῖσν. ἽΠΠΟΥ τηιδ θ6 
Ἰοοκοα ἔοτγ, 1 {π]ηἰκ, βοπηθνν ποθ ἃιποησ 
1Πι6 Ὦ1115 νυ ΠΙΟἢ τῖβθ ᾿τητηθαϊαΐθὶν οα {Π6 
οαϑβί οἵ {Π6 σα], ἀπ οαΠ ΒΟΆΤΟΘΙΥ θα ἴῃ 
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ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ 

Α. Ὁ. 496. ΟἸνι"Ρ. 88. ὃ. 

Ν ν , Χ » ΄ ε 

Το οϑίθη05 οὐ ΟΥ̓ τοιν τον μεν μείζω νυκτος ἐπί γενομενὴς οι 

16 ΠΟΙ ον οἵ {Π6 

ΑἸ γδοῖϊοίβ ΠΟ ὙΥΘΓΘ 

ΟΠ {π6 τηϑ ΤῸ} ἴο Ἰοὶῃ 

ΤΠ 6 ΙΓ ΘΟΙΙΠΤΥΤΏΘΗ. 

΄“ ,. Ν » ᾿, 

8πρακιῶται προαναβαντες καὶ ηυλίσαντο. 

, « ᾿ ΄- ͵ὔ΄ ΕῚ ἣν 

προαποσταλέντες ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους ἀπὸ 
΄ ᾽ ,ἷ 7 

τοῦ στρατοπέδου ἔλαθον τε καὶ ἐφθασαν προ- 
ἣ, Ῥ)» 7 

καταλαβόντες, τὸν δ᾽ ἐλάσσω ἔτυχον οἱ ᾿Αμ- 

ὁ δὲ Δημοσθένης 
’ ΕῚ ,ὔ Ν Ἂν ΒΩ Ἂ ᾽ Ἂς ς ,» 

δειπνήσας ἐχώρει καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα ἀπὸ εσπέρας 
ΔΝ 

Ἀ Ν Ἶ Ν “ » 3. ον “ ᾽ “΄“ ᾿ς ΕῚ ΒΥ ΒΣ 

εὐθὺς, αὐτὸς μὲν τὸ ἥμισυ ἐχων ἐπὶ τῆς ἐσβολῆς, τὸ δ᾽ ἀλλο 

4 διὰ τῶν ᾿Αμφιλοχικῶν ὀρῶν. 
ἈΟΘ᾽ ΕΩ » , “- 

καὶ ὅμα ὀρθρῳ ἐπιπίπτει τοῖς ἤν 

»,; 

᾽ ΄ Μ, » - ᾽ χω Ν » ’ ΝΗ 

Αμπρακιώταις ετι ἐν ταῖς εὐναῖς καὶ οὐ προῃσθημένοις τα 
΄ὔ » Ἀ Ν “- ΄ Ν « ΄“ 3 ᾿ 

γεγενημένα, ἀλλὰ πολυ μᾶλλον νομίσασι τοὺς εαυτῶν εἰναι" Ὁ 
Ν ν Χ 7, ΄ 5»: ε ΄ ν᾽, 

καὶ γὰρ τοὺς Μεσσηνίους πρώτους ἐπίτηδες ὁ Δημοσθένης 
ΕΣ Ν ΄ » “λ ἌΝ ὃ λῶ ἀλ 

προύταξε και προσαγορεύειν ἐκέλευε, ὠριοὰ ΤΕέ γλῶσσαν 

3. στρατόπεδον (. 
9. προησθομένοις ἃ.1. 
ρεύειν 1. ἐκέλευσε Β.α.1. 

{π6 τἱᾶρθ ἴο {Π6 βαβίννατα οἵ Καγαναβοσγα 
ΟΥ ᾿Καγανδῆβογαὶ, σγνποσα [ἀδαΐ. ὙΥ̓οΙ]α 
ΡΙαοθβ {Πθῖη : ΟΥ' δὖ ἰϑαβῦ 1 Τἀοπηθπθ Ὀ8 
{Πογθ, Αὐροβ ἀπα ΟἹρεθ σαηποῦ ΘΟΥΓΔΙΗΪΥ 
θ6 ΨῬΏΘΓΘ {ΠΟΥ 16 τϑργθβθηίθα οἢ. ἢῚ8 
ΠΡ. πε ἐσβολὴ 8ροκθὴ οἵ ἱἰτητηθ- 
αἰδίθ]ν δἰ νναγ 85 15. οἸθασ]ν {Π6 Θηίγαηο 8 
ἰηΐο ἃ πηοιηΐαϊη ΘΟΙΠΙΓΥ ἴτοτη ἃ Η]6]η : 
Ὀὰΐ ννῃδΐ ργυϊο]αγ Ρᾶ585 15 τηθαηΐ οδη- 
πού Ὀ6 ἀδίθγμηϊηθα {1} 1Π6 ψΠ0]6 ρσθο- 
σΥΆΡὮΥ οὗ {Π18 ποῖσῃ θΟαγΠΟΟα 18 βου]θά. 
Ϊὴ ἃ τὴὰᾶρ οἵ {π6 πουίμοση [ΓΟ ητῈυ οὗ 
ατϑθοθ Ὀγ (]. Βακοσ, ἴῃ 1πΠ6 ἀθορτα- 
ῬὨΪοΔ] δοοϊοῦν 5 ΦοῦγΠαὶ, νο]. Ν᾽ 11. ράγο ". 
Θχραοιίρα ἔγῸΠῈ ἃ δοίμ8] 5. σν  Υ τηδα18 ἴῃ 
ΟΥΔΘΙ (ο ἢχ [Π6 ΠἸπη118 οἵ [Π6 ῥγεβθηΐ 
κιησάοιη οἵ ἅτϑθοθ Ὀθίννθθη {Π6 Ὑθᾶυ8 
1822 ἀπ 1825, ΔΠ6 ΔρΡρΡΑΓΘΏΓΥ νΕΥΥ͂ 
ἀοοαγαΐῖθ, ΠΟ 15. ἃ Ρ]α ἢ ΟΥ̓ νἈ]]ὸν το- 
ῬΓΘβθηΐθα α5 σομπηηρ ἀοννῃ [0 [Π6 5ΠΟΓΘ 
οἵ τῆς. ρυ]ῇ Ἰαθὺ τὸ {Π6 βου οἵ {Π6 
τᾶσο οἵ Μακτίπογοβ, ἀπαὰ αἰνι αϊηρ ἴῦ 
ἔγοπη ὑπ6 τᾶρ οἵ Μοιιηΐ ᾿Καβίσὶ, δπα 
16. Ὠ11}15 ῬΘ πα Καγανδηβογαὶ. [{ ΤΠΔΥ͂ 
θὲ {πα {Π6 ἐσβολὴ ννὰ8 1Π6 μᾶᾷ58 ἔγοιὴ 
{Π15. Ρ]αϊη Ἰηΐο {Π6 1118 οἵ Μαδκτυίποτγοβ, 
ἀηα {Π αὐ γν 116 1) ΘΠ] οϑίΠθη65 τπᾶγοπθα 
βίγαι ἢν ἀΡΟΠ [Π6 ρᾷ58 ἃΙοπρ {Π868. ΒΠΟΓΟ, 
{Π6 τοϑῦ οἵ {[Π6 ἁστὴν τηονϑα Ὀγ {16 ἢ}}}8 
[γΎΠῸ. Ἰπ]α πη, οτοββοά [Π6 νἈ]]δῪ αἵ ἃ 

η. ἐπὶ] οτῃ. Κ. 
ΙΟ. προγεγενημένα σ. 

δωριάδα (.1. 

8. ἐπίπτει Ἐ..Θ. ἐμπίπτει 1,..0.}.ἀἅ. 
12. προύταξε ΒΕΚΚ. προαγο- 

ΒΙΡΊΘΓ Ροϊηΐ, ἃπΠα 50. σᾶπηθ ΠΡΟ {6 
Ὦ1Π15 οἵ Μακγίποτοβ αὔονβ ἴΠ8 μὰ8β 
ΠΘγα {Π6 τολ ἔτοπὶ Ατηθταοία ἀθ- 
ΒΟΘΠΠ6α ἴτοιη {Πθιὴ ἴο {π6 μ]αῖῃ. Οὗ 
ἀρδῖη, {πὸ ἐσβολὴ τηᾶγ 6 {Π6 δηΐγαποα 
ἴ0 [Π86 1118 ἔγοιη {ῃ6 μ]αὶπη οὗ Ατία, αἵ 
1Πη6 8ροῦ οδ]θὰ Ραϊθα [Κα] Ὀγ [ἡδαΐ. 
Ἄγ οΙ] ἔθ, τ Πογ ἴΠθγα ἴθ πον δὴ ἢ ο]θηὶς 
Ταϊη ΟἿ ἴΠ68 ἴοΡ οἵ ἃ ψοοαδα Κηο0]]} ἃθοις 
δ5οο ἴδοῦ αθονϑ {Π8 βθᾶ, νυν] ἢ 18. ἃ οοη- 
ΒΡΙσποῖιβ ΟὈ]θοῖ ἔγοπ ον οσΥ ρατὲ οὗ {Π8 
βσυ!ξ. ὅθε Ὁ]. Βα Κοιβ Μβϑιηοῖσ. ὑδῃ 
1018. σνοοάθα Κπὸ}}] θ6 οὔβ οὗ {π6 ἔννο 
Β11Π|Π}108. νυ Ὠ]Οἢ “ΠμποΥ 1465 08}15 [ἀο- 
Τ]Θη69 

12. προὔταξε καὶ---ἐκέλευε] Ηοτο ἀραΐῃ, 
8 1ὴ 1. 128,1. {Π6 προσ ἔθοῦ 15 τι5θα νυ ἤθΓ8 
[Π8 5688. Β66ΠῚ8 ἴ0 τϑατῖτθ [Π6 δουὶβῦ. 
Οοιηράᾶγο ΡΟΡρο, Ῥγοϊθροιη. ἴ. 155. 275. 
Μαίηϊθο, ατ. αν. ὃ. σορῷ. Τμαῦ {Π6886 
ἴδ Π565 ἃΓ6 Οἰζθη ναυῖθαὶ ἰῃ ἃ ΠΥ ΟΠ. 18 
Μ6}1 Κπονη, {Π6 δουῖβί βΒΙ ΠΡ ]Υ βία! ]ηρ᾽ 
1Ππ6 [αςοῖ, [Π6 ἱπιρογίθος οοηνουηρ ἰΐ, 1 
1 τηὰῦ 80 βρθαᾶϊ, ἰηΐο ἃ ρΡὶεΐαγο, ΒΥ 
ΤΟΡΥΓΘΒΘηΠηρ ἰδ ἃ8. 51} σοϊηρ οὔ, πᾶ 
ποῦ γοῖ Ὀθοοιηθ ϑνΠΟ]]ν Ρμαβέ. «61. 401. 4. 
566 {Π6 ποίθ οἡ {Π]. 22,4. πα {Π]5 πλιβῦ 
6 1Π6 οἷιιθ ἴο ὉΠ6 τι86 οἵ {Π6 ἱπιροτγίθοξ 
ἴῃ {Π6 ῥγθβθηΐ ἰπβίδποθ, δηα ἴῃ οὔπουβ 
οἵ 1Π6 βαπὶ6 βουΐ, ἴῃ σνϑτρβ οἵ οσοιη- 

᾿ Ἷ 

Ι, 



ὃ ὥρμησαν. 

ΠῚ τῖ5. 

Α. 6. 420. ΟἸνΣΙΩΡ. 88. 3. 
τ κ᾿ “- , , σ-΄-3,:τ:«7 “ Ἁ Ν 

ἰεντας και τοις προφύλαξι πιστιν παρέχομεέενοὺυς, αμα δὲ και 

ΞΟ ΡΑΦΗΕΣΟΥ:. 
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οὐ καθορωμένους τῇ ὄψει νυκτὸς ἔτι οὔσης. ὡς οὖν ἐπέπεσεδ 

τῷ στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσι, καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς 

αὐτοῦ διέφθειραν, οἱ δὲ λοιποὺ κατὰ τὰ ὄρη ες φυγὴν 

προκατειλημμένων δὲ τῶν ὁδῶν, καὶ ἅμα τῶν 6 

μὲν ᾿Αμφιλόχων ἐμπείρων ὄντων τῆς ἑαυτῶν γῆς καὶ ψιλῶν 

πρὸς ὁπλίτας, τῶν δὲ ἀπείρων καὶ ἀνεπιστημόνων ὅπη τρά- 

πωνται, ἐσπίπτοντες ἔς τε χαράδρας καὶ τὰς προλελο- 
, 3 4 ὃ Α Ν 5 “ ΠῚ Ν, Ὁ 

χισμένας ἐνέδρας διεφθείροντο. καὶ ἐς πᾶσαν ἰδέαν χωρή- 
΄ “ Ψ ΄ ἀν κα κΣ ’,ὔ ΕῚ 

τοσᾶντες τῆς φυγῆς ἐτράποντο τινες καὶ ἐς τὴν θάλασσαν οὐ 

οι 

Χ » ΄, Ν [ 5 Ν ᾽ ε ΄“ 

πολὺ ἀπέχουσαν, καὶ ὡς εἰδὸον τὰς ᾿Αττικὰς ναῦς παρα- 
,ὔ, “ ΄“ 35 ΄- ἕο ’΄ 

πλεούσας ἅμα τοῦ ἔργου τῇ ξυντυχίᾳ, προσένευσαν ἡγησά- 
΄σ. 5 ΄ ΄ 53 « Ν ΄-“ 

μενοι ἐν τῷ αὐτίκα φόβῳ κρεῖσσον εἶναι σφίσιν ὑπὸ τῶν ἐν 
σ΄ -“ “ Ὰ φῦ δΝ ΄ ’ὔ 

ταῖς ναυσὶν, εἰ δεῖ, διαφθαρῆναι ἢ ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ 
“ . ᾿Ὶ 53 ΄ ’ὔ 

ἐχθίστων ᾿Αμφιλόχων. οἱ μὲν οὖν ᾿Αμπρακιῶται τοιούτῳ 8 
΄ ΄, » “ 5 Ν “ » , » ᾿ 

τρόπῳ κακωθέντες ολίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐσώθησαν ἐς τὴν 

1. καὶ οὐ] οὐδὲ 1,..0. οὐ Κ. 5. καὶ προκατειλημμένων 1... . ἀπείρων 
τε καὶ Ὁ. ὅπῃ ΑΙΒΙΘΕΕΟΗ ΕΚΌΝΟΘΙΝ ο.4.6.[ ιν... Ηδδοκ. Ρορρο. 606]]. 
ΒεΕΚκκΟ α]ρῸ ὃ ὅποι. ), τε] τὰς Ν.Υ͂. οπ. Κ. 12. συντυχίᾳ α. 14. ταῖς 
οπη. ἃ. 
Υ ς.ἅ.6.ν. Ηδεοκ. Ρορρο. 
15. ἀμφιλοχιτῶν ῶ. 

εἰ δεῖ ΑΒΕ ΗΓ ΚΌΡΙΝ.Ο.Ρ.6. εὖ, αὶ ροβῦ διαφθαρῆναι Παρθεῦ, 
(Ἴ06]1. Βεκκ. εἰ δὴ ἔ. γαρο ἤδη. διαφθεῖραι α΄. 

τηδηἸηρ, ΘΧΠουηρ,, Βρθακιηρ,, ὅζο. (868 
Ῥορρο οἡ 1. 119, 2.) ἃ8 ἔλεγε ἀπ ποΐ 
ἔλεξε 15. σθῆθγαν πϑϑα ἴο ᾿πίγοάποθ [ῃ8 

ῬΤΘΘΟΘΩ ΔΠΓΌγ τη, 40 4115. δά 1κ- 
ΟΟΥμἃ τ{1 ροίοβί. [{ὰ νθϑίθυθϑ ; συϑοβθη- 
ΤΟΓΘ5, τ ἃοῖου δὲ ῬὮΓΥ ΠΐολναιΣ, ὄρθρον 

ΒΕ ΘΓ] ΒΡΘΘΟΠ 68 [Πᾶὖ ἀγ6 σίνθη δὖ Ἰθῃηρίῃ. 
Εὸνὺ Δωρίδα γλῶσσαν ἱέντας, ΘΟΠΊΡΑΓΘ 
Ηετοαοῖ. ΝΙ. 20, 2. Περσίδα γλῶσσαν 
μετείς. ἀῃα 1. 57, 1. ἣν τινα δὲ γλῶσσαν 
ἵεσαν οἱ Πελασγοί. ἱπηπηθηϊ]αίοὶν δἴοτ- 
νναγ 5, πίστιν παρεχομένους (0685 ποί,1 

ὉΠ 1ηΚ, δἰ ηγ, “" ρσινὶηρ {π6πὶ ἃ ρ]θῆσα 
“ΚΟΥ ῬΓΟΠΊΪΒ6,᾽ἢ ΜΨΒΙΟΒ ννΟ] ἃ Ὀ6. ταῖθον 
παρέχοντας, θα, “ἐ χη] ηρσ ΤΠ 6Π| ἔδ6] 
“ ροηἤάδποε,᾽" 1. 6. ἴῃ σοηβθαθθηςα οὗ 
{Ποῖν Π)οΥ]ς ᾿ἀἰαϊδοί. Οὐοτηράτα [Υ. δύ, 
4. οἷς τὰ ἔργα---δόκησιν ἀναγκαίαν παρέ- 

χεται. ἀηὰ 1. 67, 1. ἐλπὶς---προθυμίαν 
ΠΟΡΕΧΕΤ: 

2. νυκτὸς ἔτι οὔσης] Ῥδμ]1ο αηΐθ, ἅμα 
ὄρθρῳ ἐ ἐπιπίπτει τοῖς ᾿Αμπρακιώταις. Ἰὕδί 
ΕΓΡῸ ὄρθρος, φιατη Ποπαάπτη σογηὶ ροίεβί, 
οἱ δάδιιο ποχ εβί, 14 δββί, θιηριιβ, ψαοα 

ἀἸχογαηΐ, απο ΔΠΕΊΑ 1115 ΘοΓαΐ έως, αἸΤΟΥΩ. 

Εξλ' μᾶπο ΒΒ ΙΠοΔ ΠΟΘ. τοῦ ὄρθρος 
ΠΟΠ]ἃ8 Μαρίϑι. ἴῃ ὀρθρεύω οἰϊαπ 6 
ὙΠπαογά. 1. 8» 4: οϑίθπαϊ ; φυλάξαντες 
ἔτι νύκτα, καὶ αὐτὸ τὸ περίορθρον. 

ὈΌΚΕΒ. Οὐὐμρατθ αἷβδὸ Ι΄. 110, 2. 
νυκτὸς ἔτι καὶ περὶ ὄρθρον. 

12. ἅμα τοῦ ἔργου τῇ ξυντυχίᾳ] “ΝΥ ΒΙΙδὲ 
“Κ 1ῃ6 δοίη. ννὰβ [αΚιηρ μ]δοθ." (Οὐπ- 
ΡᾶγΘ 1. 33,1. ἡ ξυντυχία---τῆς ἡμετέρας 
χρειας. 

[4. ὑπὸ τῶν βαρβάρων---᾿ ἀμφιλόχων] 
ΓΘ Αἰηθτγαοϊοίβ αἰδοῖθα ἴο τοσαγὰ [ῃ8 
ΑἸΩΡΒΠ]ΟΟΠΙΔ 5. ἃ8. ὈΔΓΡΑΤΊΔΠ5, Ὀδοδιιϑθ 
ΠΟΥ ΨΨΕΥΘ ἴῃ ΤΘΔΙΠΪΥ ἃ τηϊχθα Τᾶοθ, 
ΠΠΟΒΕΥ οἵ Ρεϊαβρίαῃ οχίγαοϊοη. 68 
Π 68: α. 
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ὙῬΈΞΤΕΗΕΝ ΘΕ ΈΕΟΘΕ. Α. Ὁ. 496. ΟἸνΙΩΡ. 88. 3. 

΄ ᾽ “- Ν ΄ ᾽ν Ν Ἂς 

πολιν ᾿Ακαρνᾶνες δὲ σκυλεύσαντες τοὺς νεκροὺς καὶ τρο- 
“-“ ΄ » 3.5, Ν ᾽ “- 

παῖα στήσαντες ἀπεχώρησαν ἐς ἼΑργος. ΟΧΠΙ. καὶ αὐτοῖς 
Δ ἃ 7, 3 θ Ω ΤῸΝ “ Ἄ, ἢ , 

ΤῊ πονϑ οἵ ἐπ ἀ6- ΤῊ υστεραιᾷ ἣλ ε κήρυξ ΑἼΤΟ Τῶν ες Αγραίους 

ἴδε 1ἰβ σοτηπηηϊοείρα 

το 1ἢ Ἰ οὔτ Ατὰ- Ὁ ΘΎ ΣΟΙ ΟΣ ΕΒ τα ἃ ἃ ἾΣν νξ τι Ν τωι 

Ὀγδοϊοίβ ψγΠῸ ᾿ουρηΐ αναιρεσιν αἰτΤησ ων τῶν νεκρωὼν ους απεκτειναν 5 

αὖ ΟΙρῷ, Ὀ.Ὺ ἴπ6 Πο- - - ͵ ΄ “ Χ “ 
Τὰ ]α ἡ ΠΟπὶ πον δᾶ υστερον ΤῊ Τρωτὴς μᾶαχὴῆὴς, ΟΤΕε μετα Των 

Βθηΐ 10 {ῃ6 ΑΥὐΠΘηΐΔ ἢ 

,ὔ » “ 57 “-“ 

καταφυγόντων ἐκ τῆς Ολπης ᾿Αμπρακιωτῶν 

’ Ν ΄σ « ΄ ͵ὔ 

μον, το μν αν Μαντινέων καὶ τῶν ὑποσπόνδων ξυνεξήεσαν 
: Ὁπ ΜῈΒ Ἶ Χ 7, νι Ὁ τι 

2 ὈὰΣΥ ὑμῖν ἀοδά. ἄσπονδοι. ἰδὼν δ᾽ ὁ κήρυξ τὰ ὅπλα τῶν ἀπὸ 
“ ᾿ “ 5» ’ Ἂ “ ἈΝ 

τῆς πόλεως ᾿Αμπρακιωτῶν ἐθαύμαζε τὸ πλῆθος" οὐ γὰρ 
35 Ἂς Ἂ ᾽ ΕῚ 5 ΄ Ἀ ΄“ 53 ,ὔ 

8ῆδει τὸ πάθος, ἀλλ᾽ ᾧετο τῶν μετὰ σφῶν εἰναι. καί τις ιο 
» Ν 35) “ Ψ Ν « ᾿ 3 “-“ “-“ .ἯΥΑ 

αὐτὸν ἤρετο ὅ τι θαυμάζοι καὶ ὁπόσοι αὐτῶν τεθνᾶσιν, οἰό- 
3 ὑπὸ - τς 7 Ν ΄-“ 4 

μενος αὖ ὁ ἐρωτῶν εἶναι τὸν κήρυκα ἀπὸ τῶν ἐν ᾿Ιδομέναις. 
ά ε » ΄, Χ » ᾽ “ 3 
εὖ δ᾽ ἐφη διακοσίους μάλιστα. ὑπολαβὼν δ᾽ ὁ ἐρωτῶν εἶπεν 

ν Υ , Χ 7 Ὁ , ᾽᾽ 

“ς οὔκουν τὰ ὅπλα ταυτὶ φαίνεται, ἀλλὰ πλέον ἢ χιλίων. 
5 δὲ 3. ον ςς » ᾿, “ θ᾽ « “ ,ὔ 

6 αὖθις δὲ εἶπεν ἐκεῖνος “ οὐκ ἄρα τῶν μεθ᾽ ἡμῶν μαχομένων 15 
ΤΕ ΣᾺ ΤῊ 5 « ἘΠ’ 5. , ςς ,. ε - Ω ς ΄ λ 

7“ ἐστίν. ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο “ εἴπερ γε ὑμεῖς ἐν ᾿Ιδομένῃ χθες 
Ψ ΄ » ΄ Ν Ν 

8’ ἐμάχεσθε.᾽ “ἀλλ᾽ ἡμεῖς γε οὐδενὶ ἐμαχόμεθα χθὲς, ἀλλὰ 
΄σ ΄ 3 ἈΝ ΄ τι ΄σ 

9“ πρώην ἐν τῇ ἀποχωρήσει. “ καὶ μὲν δὴ τούτοις γε ἡμεῖς 
« Ἁ » Ν ΄“ ΄ , “ » ΄ » 

χθὲς ἀπὸ τῆς πόλεως βοηθῆησασι τῆς Ἀμπρακιωτῶν ἐμα- 
ςς τ Τὰ ΕΣ τ ἣ ΄ « "7 ἈΥΥ ΤᾺ “ ἘΠ λι ΟἿ - 

τος χόμεθα." ὁ δὲ κήρυξ ὡς ἤκουσε καὶ ἐγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς 20 
΄ ΄ ΄ 3 4 Ν 3 Άς, - 

πόλεως βοήθεια διέφθαρται, ἀνοιμώξας καὶ ἐκπλαγεὶς τῷ 
΄ ΄“ ΄ ἬΝ ᾽ “ 52 Ν Ε 

εγέθει τῶν παρόντων κακῶν ἀπῆλθεν εὐθὺς ἀπρακτος καὶ μ 
Ε] Ἷ Ἂν ᾿ ’ Ν ΄- ΄σ , 

᾿τοὐκέτι ἀπήτει τοὺς νεκροὺς. πάθος γὰρ τοῦτο μιᾷ πόλει 
«ε ") » 5 « ἐς , Ν, σ΄ Ν ν 

ΕἙλληνίδι ἐν ἴσαις ἡμέραις μέγιστον δὴ τῶν κατὰ τον 
’ , Ε ͵ Ν » ᾿ς » ᾽, ἴω 5 

τι:πόλεμον τόνδὲ ἐγένετο. καὶ ἀριθμὸν οὐκ ἐγραψα τῶν ἀπο- 25 

1. ἐχθροὺς Τ,.0.". τὰ τρόπαια ().5. τρόπαιον ἃ. 2. ἀνεχώρησαν Θ. 
4. κῆρυξ οἷ εἷς αθίαπο ΒΕ. 4. καταφευγόντων ἴ,.Ρ. ἐκ Δ.Β.0.Ε. ΕΚ 6.Η. 
ΠΌΡΟΝ. ς ἀρ... Ηδάᾶςοκ. Ῥορρο. (1061. Βεκκ. δαϊρο ἀπό. ὀλπῆς Ε΄ 
ἡ. ξυνήιεσαν Ἀ. 11. αὐτὸν] αὐτῶν 1.}.6. εἴρετο . θαυμάζει Ν΄ .ἃ.ρ.1. 
12. αὖ] ἂν Ο.1,..0.Ρ.4.1. οὖν Καὶ ς.ἢ. τὸ κήρυγμα Ῥ. ἰδομένη 1. 18. γε} 
τε Β. 20. τῆς] τοῖς Καὶ. 22. κακῶν] οῃῃ. 1... 238. πόλει] οτχ. 1..0.", 
24. δὴ] οἵη. ἃ. 

14. οὔκουν τὰ ὅπλα ταυτὶ φαίνεται )7Ί͵ “7, Ῥυΐ οὗ ποῖα (Πδῃ ἃ {πουϑαηά.᾽ 
ς τὰ Ν “Ὦ6886. ΔΓΠῚΒ ΠΘΓΘ [6 ἅ76, γοι 866, Ταυτὶ, ““[Π686 ΠοΙα.᾽ 

“ε ηρῦ ἐλ αγηι8 ΟΓ ἐδιο πιιηιδοῦ ψοῖι βρθακ 
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’ 7 ΩΝ “ ’ » ’ 

θανόντων, διοτι ἄπιστον τὸ πλῆθος λέγεται ἀπολέσθαι ὡς 

ΠΠΠΕ τπΠ 5. ὙΤῊ. 

Ἂν Χ ’ “ ΄ 

πρὸς τὸ μέγεθος τῆς πόλεως. 
» ΄ ΄“ 

εἰ ἐβουλήθησαν ᾿Ακαρνᾶνες καὶ ᾿Αμφίλοχοι ᾿Αθηναίοις καὶ 
, “ Ἃ Ὃ 

Δημοσθένει πειθόμενοι ἐξελεῖν, αὐτοβοεὶ ἂν εἷλον" 
» Χ οι ΄σ Ψ " Χ 7 Ἑ 

5 ἐδειίσαν μὴ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι 
΄’ 5 ΄ Ἂ Χ ω “ ἧς ΄ 

πάροικοι ὦσι. ΟΧΤΥ. μετὰ δὲ ταῦτα τρίτον μέρος νείμαντες 
΄- ,ὔ ΄ 3 ’, Ἀ ΕΝ ᾿ 

τῶν σκυλων τοῖς Αθηναίοις τὰ ἄλλα κατα ΤΠ] οβίΠθ Πο5. ΤΟΓ ΠΤ 

{0 ΑἰΠ 615. 

ΤΔΉΪΔΠ5 Δ Πα ΑΤΊΡΠ]ο- 

ΤΠῸ Αοδγ- ιν ͵ 7, 

τᾶς πόλεις διείλοντο. 
ε ,ὔ γι ΕἸ Ν Ν “- » ’, » 

οἰίαπα, οσποϊαο ἃ γαίων πλέοντα ἑάλω, τὰ δὲ νῦν ἀνακείμενα ἐν 
Ῥθᾶοθ 8ἃπαᾶᾷ ἀοίρηβίν 

ΤΟ 2]ΠᾺ ποθ Ἢ ὑπὸ Ατὰ- τοῖς ᾿Αττικοῖς ἱεροῖς Δημοσθένει ἐξηρέθησαν 
Ῥγδοϊοίβ. ΄ ,ὔ Ν᾿ 3) 3. Χὶ 7 

τριακοσιαι πανοπλίαι, καὶ ἀγων αὐτὰς κατέ- 
Ν Ξ αἱ » Ἃ σ » “-“ Ἁ Χ ΄“ Αἱ δή ἕξ ΕἾ 

πλευσε" καὶ ἐγένετο ἅμα αὐτῷ μετὰ τὴν τῆς Αἰτωλίας ξυμ 
Ν Ἐν ἐν , “ ΄’ 5 Ἂ « ΄ 

φοραν ἀπὸ ταύτης τῆς πράξεως ἀδεεστέρα ἡ καθοδος. 
Νῆς εὐλαὶ Ν Ν ω » Γοὶ 5 Ν 

ἀπῆλθον δὲ καὶ οἱ ἐν ταῖς εἴκοσι ναυσὶν 

Ναύπακτον. ᾿Ακαρνᾶνες δὲ καὶ ρ σοι 

᾿Αθηναίων καὶ Δημοσθένους τοῖς ὡς Σαλύνθιον καὶ ᾿Αγραίους 
΄ » ΄ Ν , » ,ς 

καταφυγοῦσιν Αμπρακιώταις καὶ Πελοποννησίοις ἀναχὼώ- 
» ,ὔ 5 ᾽ “ - ’ 

ρησιν ἐσπείσαντο ἐξ Οἰνιαδῶν, οἷπερ καὶ μετανέστησαν 

8. ἐβουλ. οἱ ἀκαρνᾶνες Β.ΙΚ. 4. πειθόμενοι ογη. ἃ. ἐξελθεῖν ἢ. ἐπελθεῖν Ἐ.. 
6. τρίτον μέρος νείμαντες] οπι. Κι. ἡ. κατὰ] καὶ Ῥ. 9. πλέονα δ᾽ 4118. 
11. τριακόσιαι σοτΥ. ἃ. αὐτὸς Καὶ. 12. ἅμα] οτῃ. Κ. Υ. τὴν τῆς αἰτωλίας 
ΑΙΒΙΕΘ.Ὴ.ΝΥ. δ. ἢ. Ηδδοῖς. Ρορρο. (ο6ε]]. ΒΕΚΚ. τὴν ἐκ τῆς αἰτωλίας σι. 
Κις... νυ]ρὸ τὴν ἐν αἰτωλίᾳ. τ6. ἀλύνθιον Α.Β.Ε ΕΗ καὶ ᾿Αγραίους] 
οι: 1.0. 18. οἰνίδων 4.1. οἰνιάδων Ρ]ΘΥΙΠ 16. Ἐν ΞξΞοΣ τοὶ ἐν Ἠετπηδπη. 
(06ε}1]. ΒΕΚΚ. ῥγορθαπίβ Ρορρο. νπὶσο οἵπερ---Σαλύνθιον. 

1ο. ἐξηρέθησαν)] Ἵ]οπιαΒ. Μαρ. ἰπ Ῥ. 117. Δπα Ἀρρτονβᾶ Ὀγ ἢΪπὶ π᾿ ἢΪ5 

. ,ὔ ὔ 53 “ 

Αμπρακίαν μέντοι οἶδα ὅτι 13 

καὶ τὰ μὲν τῶν ᾿Αθη- 2 

᾿Αθηναῖοι ἐς 3 

᾿Αμφίλοχοι ἀπελθόντων 4 

ἐξεῖλε. ἐξεῖλε τῷ δεῖνι γέρας, καὶ ἜΣ 
Θουκυδίδης" Δημοσθένει---πανοπλίαι. 

ΟὈν τ οβὲ Ὠὶς τιϑτιβ ΡΥ ἐξαιρεῖν, ΡΓῸ 
δοῦναί τι ὡς ἐξαίρετον. ΟΠ] Ἰαξίο5 
Ρᾶγνιιβ ΗΟΠΊΘΥῚ ἴῃ Πα. α΄. 569. Ἔκ 
δ᾽ ἕλον ᾿Ατρείδη Χρυσηΐδα" ὡς ἐξαίρετον, 
Ἰπα4πϊῦ, ἔλαβον, καὶ ἔδωκαν. Δαα. 101 
Ἐπιβίδιῃ. Ρᾶν:. τ10. οὗ ἴῃ Πιδή μ΄. Ρ. 907. 
Τὰ δὲ νῦν---ἱεροῖς οἰζαῦ “ ΠοΠηα5 ἴῃ ἀνα- 
κείμενος. ὈΌΚΕΒ. 

τ8. οἵπερ--Σαλυνθίου] ΤῊ 15. Ηοῖ- 
ΤΠΔΠΠἾ5 ᾿ΘΟΠ]ΘΟἴαΓΟ, ἢχεῦ τηθητοπρα ὈΥ͂ 
Ῥορρο ἴῃ δὶβ Οβογναίϊΐοπεβ ΟΥ̓ Ίοθο, 

ΤΗΠΟΥΘΙΌΕΒ, ΝΟΙ, 1. 

εὐϊοπη, ἀη4 δαπηοα Ἰηΐο {πὸ ἑθχί ὈγῪ 
(Ο]]ον. ἀπ Μτ. ΒΙοοτηῆθ]α. ὙΠῸ οἱα 
ΤΘΔΠΙηρ ννὰ8 οἵπερ---Σαλύνθιον καὶ ᾿Α- 
γραίους. ᾿γυΐ 811 [πΠ6 θαβύ ΜΙ 5) οτηϊῦ [Π6 
νου β. καὶ ᾿Αγραίους, ἀπ οἵπερ καὶ 

μετανέστησαν παρὰ Σαλύνθιον Ξ566ΠῚ85 
ΜΌΓΒΘ {πὰ ἃ βιρογῆποιιβ Δα Ἰ}!]0 ἢ ἴπὶ- 
τηθα Ἰδαίου αἴζου {Π6 τνουβ τοῖς ὡς Σα- 
λύνθιον καταφυγοῦσιν. ἈΑσοογαϊησ ἴο 
{Π6 νοῦν 5]Π0}} Δ] θγαίοη οἵ ΘΓ ΠΊΔ ΠΗ, 
1Π6 56η86 15, “10 ΜΏΙΟΝ, Ρ]αο 6, 1. 6. (ἢ- 
πΙδ80, “ΠΟΥ ἀ]ξὸ Πα τριηονθα [το πὴ 
“ς ΜΑΙ γ ΠΓΠῖ8.᾽ [018 ΡΓΟΌΔὈ]6 (μαῦ 16 

κκ 

Ἢ ἃ 

νῦν δι] ᾿-" 
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Ἂς , 

ςπαρὰ Σαλυνθίου. 
Ν » Ἂ “ ΄ ᾿) Ν 

καὶ ες ΤῸΡν ἜΤΕΑ. χρονον σπονδὰς και 

, 5» ’ « Ἂς ΕΣ 3 “ Ν ᾽ ΄ 

ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο ἑκατὸν ἐτὴ Ἀκαρνᾶνες καὶ Αμφί- 
Ἃ ἣ ἊἊἋ ΄, 5... ς -“ ὃ σ ΄, ΤΑΙ 

οχοι τρος μτρρακιῶτᾶς ἔπι Τοισὸξ, ὠστέ μῆτε μπρα- 

΄ Ἄγ (9 Ἃ ΄ 9. , 
κιώτας μετὰ ᾿Ακαρνάνων στρατεύειν ἐπὶ [ἰελοποννησίους 

μήτε ᾿Ακαρνᾶνας μετὰ ᾿Αμπρακιωτῶν ἐπ᾽ ᾿Αθηναίους, βοη- 8 

Ἀ ΄- Ἃ “ ΄ 

6 μὴ βοηθεῖν πολέμιον ὃν ᾿Ακαρνᾶσιν. ταῦτα ξυνθέμενοι διέ- 
Ν ΄ δὰ Ν - “ ἊΝ 

ἡλυσαν τὸν πόλεμον. μετὰ δὲ ταῦτα Κορίνθιοι φυλακὴν 
« ΄ » Χ Ε 7 » Ψ,' » ΄ « , 

ἑαυτῶν ἐς τὴν ᾿Αμπρακίαν ἀπέστειλαν, ἐς τριακοσίους ὁπλί- 
Ἂς μ- ΄ ὡν ᾽ ν» 2 ΝᾺ 

τας, καὶ “Ξενοκλείδαν τὸν Ἐὐθυκλέους ἀρχοντα' οἱ κομι- 
΄ - Ν “ 5 "ς 5» ΄ Ν Ν ᾽ 

ϑζύμενοι χαλεπῶς διὰ τῆς ἠπείρου ἀφίκοντο. τὰ μὲν κατ 
3 )» 

Αμπρακίαν οὕτως ἐγένετο. 
΄ 5 ΄σ κ᾿ “-“ 5 ΄“ “ 

ΟΧΥ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αθηναῖοι τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος 
Μ Χ «ε ’ ΄ 4 “ “ Ἁ 

ἔς τε τὴν ἽἹμεραίαν ἀπόβασιν ἐποιήσαντο ἐκ τῶν νεῶν μετὰ 

ΒΙΟΙΠΥ. 

ΤὴΘ ΑἰΠΒΘηἶδη5. ΡΓο- 
τῶν Σικελῶν ἄνωθεν ἐσβεβληκότων ἐς τὰ 
", - « ἢ  ΡΈΣΞΕΙ χ "7 

ΡῬᾶγΘ 0 86π4 8 ἰατβεὺρ εσ χᾶτα ΤῊῆφΦς Ϊμεραίας, καὶ ἐπι Τας Αἰόλου 

ἊἌ Βεοοὲ ἰο 510} δὐ {Π6 

Γ΄ τηβυραίίοπ οὗἉ ἐποὶγ 81- 

4 5 3 Α ᾿ » « ΄. 

νήσους ἔπλευσαν. ἀναχωρήσαντες δὲ ἐς 'ῬΡη- 

1165 ἴῃ {Πδΐ 15] ηα, γιον Πυθόδωρον τὸν ᾿Ισολόχου ᾿Αθηναίων 

1. σαλύνθιον καὶ ἐς ΑΙΒ.ΟΕΈΟΙῊΚΟΝΡΟΝ ἃ ἔρ. ἢ... Ηδδοῖ. Ῥορρο. νυϊρὸ 
5. βοηθεῖν 

7. ὁμήρους ΔυΓ. οἷ, 51 ΒΕΚΚΟΥ. τϑοὰ 1Π:6]]ΠΡρῸ, 
Α.Β.Ε.Ε. Ῥορρο. οε}1. Βοκκ. Ο. εὖ σείθσὶ ὁμόρους. 8. ὃν] οἷα. Ο.ῬΡ. 0. ταῦτα 

τοῦ εὐθυκλ. θΘ. τ2. ἪἬπείρου Ἰϊςἴογα πηδ]5ου]ὰ 
τό. Σικελῶν] [ΔὈΤῚ οἴηπ68 οἵ Βεκκ. 

σαλύνθιον καὶ ἀγραίους καὶ ἐς. ῬΟΡΡοΟ ἴπ 6. 1843. Σαλυνθίου. καὶ ἐς. 
τε δὲ Κι. 6. ἀμπρακιώταις δ. 

ΔΕΊΝΥ: 
ΒεκΚΚ. 
σικελιωτῶν. 

11. ξενοκλείδην δ΄. 
ἀφίκετο Ὁ. 14. τῇ ] οτῇ. δ΄. 

τ. ἡμεραίας ΘΟ. αἰόλους Εὶ. 

Αὐππ γδοϊοίβ μα δοοοτηρδηϊθα {ΠῸ Ῥε]ο- 
Ροπποβίδηβ ἴο (Ἑ πϊαάς, Ὀδοάιιβθ {Π6ῚΓ 
Ἰτητηθα]αΐθ γϑύπαση ἴο {Π|6ὶΓ οὐ ΘΟΙΠΓΥ 
γγὰ8 οαὖ ΟΥ̓ ὈΥ ἴπΠ6 Ασαγπδπίαπβ, δπα 
811] τπογα Ὀγ 6 Αππρ ΒΟ μι ἴδπ8, [Πγοιρ ἢ 
ΨΠΟΒ56 ἰΘΥΓΓΟΥΥ ΓΠΘῪ τητιϑύ πάνθ ραββθα : 
Δ Πα νν θη αγτὶνοα αἱ (Ππιαάς, (Π6 Ρε]ο- 
ΡΟΠΠΘβίδη8 Πα ῬΟΒΒΙΌ]Υ ΠῸ τηθᾶη8 οὗ 
ὑγαπβρουῦ δογοβϑ 10 ῬΘΙΟρΡΟΠηθβιι8, ἀπ 
τη6 Απηρτδοϊοῖβ ἡνογο αἰντἀθα ἔγοπι {61 
μοι ὈΥ {6 ψο]6 οἵ Ασδγπδηΐα, ἃ8 
Ὑ}6}} ἂβ ὈῪ ΑἸηρΒ]]οο ΐαη Αὐροβ. “6 
186 οἵ {Π6 ἀοτῖδί ἔογ {π6 ρΡ]αρογίθοί 

ἴθη88 8 Ῥδγα]ο]οα ὮγῪ ἃς καταδύσειαν, 
Ι. 50, 1. ταί {μη ὈΚ ἴΠ6 Ῥαββᾶρθ 
ααοίοα Ὀγν ῬοΟρρο ἴτοιῃ [. 62, 2. 

τύ. Σικελῶν) '“ΓὮ]Β ΘΟΥΓΘΟΙΙΟΠ, 88 Θ6Γ- 
[ΑἸ η}]νῪ στθααϊγθα Ὀγ 1Πη6 56η868 οὗ {πΠ6 μΡᾶ8- 
Βᾶρ6 ἃ5 ὑπαΐ οἵ ὁμήρους ἴοΥ ὁμόρους, πα 
Θβοδρθα {π6 ποίϊοα οὗ 811 {Π6 δαϊίοῦβ ἂπὰ 
{γα ηϑ]αΐουβ οἵ ΤΗπογ 68 θοίοτο Μγ. 
ΒΙοοπιῆοϊα. Ηδ ᾿πβε]γ Οὔβοσνθβ, “ Ὗ ΠΟ 
“ἐγ ἔλο Βἰσο]ϊοίβ ὃ Π6 ΑΥμθηϊαηβ μα 
“0. ΟἰΠΘΙ 811168 ἀιηοπῃρ ἔΠ0886. δχοθρί 
“Πρ Τροπίϊπθβ, ἀπ ἔλον ᾿πμαθ το {Π68 
““ βρα-οοδδῇ ; γνΠΘΓΘα8 {Π6 ΚΙ Ὰ]} (ΟΥ̓ οΥἹ- 

Υ 

΄ αὖ ΄“ 7 Ἀ ΄σ « Ὦ ὴ 

θεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, καὶ ἀποδοῦναι ᾿Αμπρακιώτας ὁπόσα ἢ 
τὰ Ἃ ε 7 ᾽ " ΒΩ Ν 5. π΄ ἵν ΄ 

χωρία ἢ ομήρους ᾿Αμφιλοχων ἔχουσι, καὶ ἐπὶ ᾿Ανακτοριον 
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ΒΙΟΙΣΥ. 

κ ΄ Αὐεῖαι κ τὸ ΄ - ε 
στρατηγὸν καταλαμβάνουσιν ἐπὶ τὰς ναῦς διάδοχον ὧν ὁ 

'ᾳ 5 

Λάχης ἤρχεν. 
ον ΄- 7 , 

ἔπεισαν τοὺς ᾿Αθηναίους βοηθεῖν σφίσι πλείοσι ναυσί. 

Ν » , ΄ ΄, 

οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ξύμμαχοι πλεύσαντες 3 

τῆς 4 
ἈΝ Ἂ “ 5 “ ΄ ΄ » ΄ “ Ν ’ 

μεν γὰρ γῆς αὐτῶν οἱ Συρακοσιοι ἐκράτουν, τῆς δὲ θαλάσσης 
΄ ΄ Ζ Ἂν 

5 ὀλίγαις ναυσὶν εἱργόμενοι παρεσκευάζοντο ναυτικὸν ἕυνα- 
“ ᾿ς “ ’΄ 

γείροντες ὡς οὐ περιοψόμενοι. καὶ ἐπλήρουν ναῦς τεσσαρά- 5 
ε ΄σ - ΄ σ“ Χ ε ΄ 

κοντα οἱ ᾿Αθηναῖοι ὡς ἀποστελοῦντες αὐτοῖς, ἅμα μὲν ἡγού- 
-“ Ν ΄“ ,ὔ ΄ “ 

μενοι θᾶσσον τὸν ἐκεῖ πόλεμον καταλυθήσεσθαι, ἅμα δὲ 
ῇ ’, “ “- “ Χ εἰ 3 ο 

βουλομενοι μελέτην τοῦ ναυτικοῦ ποιεῖσθαι. τὸν μὲν οὖν ἕνα 6 
“-“ ΄“ ᾿ Ἅὦ ΄ » Ἷ Υ̓ 

ιτοτῶν στρατηγῶν ἀπέστειλαν [Πυθόδωρον ὀλίγαις ναυσί 
’ὔ ιν Ἂς “ ’ὔ νΥ 

Σοφοκλέα δὲ τὸν Σωστρατίδου καὶ Ἑϊὐρυμέδοντα τὸν Θου- 
Ν 

ὁ δὲ 
, 77 - ὁ Ν “ ϑ) ἴω ΄- 

Πυθόδωρος ἤδη ἔχων τὴν τοῦ Λάχητος τῶν νεῶν ἀρχὴν 

͵΄ὔ » “ ΄ ΄“ » ᾿ »“ 

κλέους ἐπὶ τῶν πλειόνων νεῶν ἀποπέμψειν ἔμελλον. 

Μ -“ “ ΄σ ΞΓῸΝ ἊΝ - ΄ 

ἔπλευσε τελευτῶντος τοῦ χειμῶνος ἐπὶ τὸ Λοκρῶν φρούριον, 
ἃ 7 ΄ - ᾿ Ἢ ΄ ἘΝ - π᾿ 

τ ὃ πρότερον Λάχης εἷλε" καὶ νικηθεὶς μάχῃ ὑπὸ τῶν Λοκρῶν 

ἀνεχώρησεν. 
- » ’ Ἁ Ἂν δ ΝΣ “ ἰο Γς “- Ν 

ΟΧΥΊῚ. Ἔρρυη δὲ περὶ αὐτὸ τὸ ἔαρ τοῦτο ὁ ῥύαξ τοῦ πυρὸς 
» “ 5 σ“ Ν ΄ “- ὮΝ 30 

ἐκ τῆς Αἴτνης, ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον, καὶ γῆν τινὰ ἔφθειρε 

1. διάδον Υ. 2. ἐν τῇ σικελίᾳ 1,..ὉῸ. συμμαχία (,, οτηΐββο Σικελίᾳ. πλεύ- 
σαντες Εδί απ πρεσβεύσαντες τηα}11. ΒΕΚΚ. 4. γὰρ] οἵη. Θ. 5. παρε- 
σκευάζοντο ναυτικὸν Α.Β. ΟΕ ΌΡΟΝ. Ῥορρο. οε]1. ΒΕΚΙκ. παρεσκεύαζον τὸ ναυ- 
τικὸν ἴὰ. Η.ο.6.ὕ σ᾿. 56 σοττοοίτβ Η. παρεσκευάζοντο. “ αἱρο, εἰ ΠΔΔοΚ. παρεσκευάζοντο 
τὸ ναυτικόν. ξυνεγείροντες Ῥ. 
9. τοῦ ναυτικοῦ ποιεῖσθαι μελέτην Κα. 
ἔπεμψεν Ο. τ  ἘΓΧΕ ΒΕ: 
τηᾶτρ. Ν.ο.6.ἴρ. 

““ σΊΠΔ] ᾿ῃΠαθϊἑαηΐβ οὗ (Π6 ἰβ]αηα, 88 
ἐς ΙΒ Πρ 56 α ἔγοτη {π6 ΘΙ Ο]]οΐβ, ΟΥ 
“θυ Β6{{1608) πῃ 64. {Π6 σοπίγαὶ 
““ ρμαγίβ οὗ {Π6 15]4ηα, (βθε ὟΙ. 88, 4.) 
““ (νΒΙΟ ἢ. Μ01}1} ἄρτθθ ψ ἢ νΠαΐ 15 7π8ΐ 
“" ἴξουνναγαβ. Βα] οὗ τηακίηρ δη ἴηνα- 
“" ΒΙΟη ἔγοιη [Π6 ὌΡΡΕΙ σοππίγυ,) ἀπά 
κε βΘΠΘΓΑΙΠΥ τηδθ ΘΟΠΊΠΊΟΠ Οᾶῖι5886. ΜῈ 
“1Π6. ΑΙΠϑηϊδηβ8.᾽" ΤῊ βαπη8 τηϊβίαϊςθ 
οἵ Σικελιωτῶν ἴογ Σικελῶν 15 ἴο θ6 ἔουπα 

τῶν] οτη. ἴ,..Ρ.β 

18. τὸ] οπχ. Ο.Κ.1,.0.Ὀ.«ς.4.6.8. 

8. θᾶσσον Ῥοβῦ πόλεμον Παρει Υ΄. 
οὖν] οτι. Κ. 14. ἔπλευσε] 

τ6. ἀπεχώρησεν (..1,.0.Ρ}. 

ἴπ ΘΥΕΙ ΜΩ. εδχορρί' (Ὦγϑα, ἴῃ ὙΠ]. 57, 
11. ὙὙΠΘΓΘ 10 Πα8 Ὀθθη, Πουνθνοῖ, ΡΓΟΡΘΙΥ 
οογγθοίθα Ὀγ 1Π6 τϑοθηΐ θα Ἰου8. 

17. ὁ ῥύαξ τοῦ πυρὸς] “πε ἢτε 
“ς ΒΙΤΘΔΙΏ,᾽ ΟΥ̓ “ ἤτο Ποοι.᾽" 'ΓΠδ ἁγίϊο]θ 
15 πβ66, Ὀδοαιιβ6 “1Π6 ἔγο ἤοοα᾽ ννὰβ ἃ 
γ6}1 Κη ΡῬΠΘΠΟΠΊΘΠΟη ΡΘΟΙΪΑΥΓ ἴο 
ἄπηα. ὅο Αρρίδπῃ, ΟἿν}} γαγβ, Ν'. 11. 
ἐμπεσεῖσθαι σφίσι καὶ τὸν ῥύακα. ἀπὰ 
ϑίσαθο, ΥἹ. 2, 2. 

ἘΠῚ 2 
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ΒΙΟΙΠΎΥ. Α. Ὁ. 455. ΟἸΝΤΩΡ. 88. 3. 

΄“ 7 ΕΥ̓ ϑῖι “ ͵ “ 7 

Α. Ο. 455. τῶν Καταναίων, οἱ ἐπὶ τῇ Αἰτνῃ τῷ ρει 
ΟἸΝΤΩΡ. 88. 3. 5 Ἔ τ , ͵΄ 5 ΕΣ ᾽ “ 

Ἑταριΐοι οἵ Μοιπ: Οἰκοῦσιν, Ὅπερ μέγιστον ἐστιν ὁρος ἐν τῇ 
“Ἔτηδ. 7, , ᾿ “ιν τ 

Ἄξρι Σικελίᾳ. λέγεται δὲ πεντηκοστῷ ἐτει ῥυῆναι 
΄“ Ἀ Ἂν ’ ς “ Ν ᾿Ὶ ᾽ “ 

τοῦτο μετὰ τὸ πρότερον ῥεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσθαι ᾿ 
Ν δ νι 3 - Ψ, « ςψ ὰ ς. “ ΄ ΄σ Χ 

8Τὸ ῥεῦμα ἀφ᾽ οὗ Σικελία ὑπὸ “Ελλήνων οἰκεῖται. ταῦτα ρεμ 
Ν Ὰς “ “ 4» ἌΝ τον ΕΝ ΄σ ΄ 

κατα τὸν χειμῶνα τοῦτον ἐγένετο, καὶ ἐκτον ἔτος τῷ πολέμῳ 
᾿ ’ “΄ ΩΣ , » 

ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

Ι. ἐπὶ τῇ αἴτνῃ Α.Β.Ε. ΕΚ. Η.Θ.Ν.ρ». Ρορρο. (οε]]. ΒΕΚΚ. ὑπὸ τῷ ὄρει τῇ 
αἴτνῃ ἃ. ΒΕκκ. ίυϊρο, εὐ Ηδδοῖ. ὑπὸ τῇ αἴτνῃ. 2. ὄρος ἐστὶν Ιζά. ἐν σικελίᾳ 
1.0.6. τῆς σικελίας 6. 4. τρεις 1. γεννᾶσθαι ἃ.1. 5. τὸ ῥεῦμα] οτῃ. ἡ. 
μὲν οὖν Κι. 6. ἔτος ἕκτον ἴ,. ἡ. ξυνέγραψεν (.6.5.}.1. Ῥορρο. (ἀο6}]. ΒΕΚΚ. 
γυϊρο, εἰ Ηδδοῖκ. ξυνέγραψε. 



ΝΟΤΊΣ ΟΝ. 1Π|:.:84- 

Ν τῇς ἢἤγξε βαϊτοη οὗ {Π15 νοϊαμηθ 1 ἀοίεπαθα {Π6 σπυΐπθηθββ οὗ [Π18 

ΟΒαρίου ; Ὀὰξ 1 ἂπιὶ ΠΟΥ πο] πθα ἴο Ὀο]ϊονα {πᾶῦ 10 15 βρυτίουβ. [{ 15 

ποῖ {πᾶΐ τὴν Ορἱπίοη οἵ {πΠ6 τηδίίου οὗ 1 αἰ ΠθΥβ ἔγοτη ττπαΐ 1 {πουρπΐ 

οὗ 10 ξουτηθῦν : ἀηα ἴῃ {Π15 τϑερθοῦ 1 {π1πκ {πᾶς (Οδ]16γ᾽ 5. ΟὈ]θοΙ ΠΟ Π8. ἴο 

10 ἀγα ααϊΐθ ἀΠγΘαβοη Ὁ ]6. Βαΐ πὶπθ γϑᾶγβ Δα ΙΠΟΠΔ] δοαπαϊπίαποθ ψ]Γἢ 

ἴπ6 Ιδησιαρα οἵ Τπυονάϊάθβ ἀπὰ οἵ ἴΠ6 οἴμπου Αἰο Ὑυγιῖθυβ, τηδῖκο5. Τὴ6 

ἔθ6] τῆοσθ ΞίγΟηΡΙΥ Ππ6 ρυθαΐ αἸββι τη] ν Ὀοΐνγθθῃ 10, δπα {πΠ6 βίν]β οὗ 

1Π15 σμαρίθοσ. πᾶ 1 ἃπὶ ἃ]Ξ0 τῆοσθ 8ἃηὰ τηογα οοπνὶπορα οὗ ἴΠ8 βἜΈΠΕΓΑΙ 

ΞΟΘΠάΠηθ5ΞΒ οὗ ἴΠ6 Ἰπαρτηθπΐ οἵ ἴπθ ϑοπο]αξίβ ἴῃ βΌ ἢ τηδίζειβ ἢ; πὰ 

ΜΉΘη [Π6 οΒο]αβί οὗ ἴΠ6 Αὐρβθαγρ ΜΆ. (Ε.) βᾶὰνβ οἵ ἴῃ6 841} ομπδρίεσ, 

τὰ ὠβελισμένα οὐδενί τῶν ἐξηγητῶν ἔδοξε Θουκυδίδου εἶναι. ἀσαφῆ γὰρ καὶ 

τῷ τύπῳ τῆς ἑρμηνείας καὶ τοῖς διανοήμασι πολὺν ἐμφαίνοντα τὸν νεωτερισμόν, 

Ι τη {πᾶΐ δὴ Ορϊηίοη 80 ΘΈΠΟΓΑΙν δπίογϊαϊπθά ὈΥ βοῇ Ργδοίβαά 

7πάρθβ 15 βπίμ64 το ἴΠ6 ρστθαΐεβί ἀθίοστεποθ. ὙΠΕΥΘ ΔΓΘ ΤΔΠΥ ΠΕΘΒΙΟΠΒ 

ἴῃ ὙΒΙΟΝ ΘΧρΡΟΥΘποΘ ἃη4 Κπον]θαρθ ἃΥ6 τοῦθ {πη οοιπίογΡα]απορά 

ὈΥ ΞΟΠῚΘ ῬΓΟΐΘΕΒΙΟΠΔΙ ΟΥ̓ ῬΑΓΓΥ Ῥτο]μάοα ἢ ἃπὰ {Π6η 1 15 ταῖπου ἃ τηᾶγκ 

οὗ [01]}Υ ἴο ]ιξῖθῃ ἴο ποτὰ {πᾶπη οὗ ργθβατηρίίοη. ἴο τα]θοῦ {Π6]Γ ἰαβί!- 

ΤηοηΥ. Βαΐ ΜΠ [ῃ6 ἃποϊθηΐ ϑομο]αβίβ ἃπ4 (Οὐ ΤΩ Δ Δ η5. ἴΠθγα 18. ΠῸ 

ΒΌΟΘΙ ἀφάποίίϊοη ἴο 6 τηδ48 ἔγοτη ἴπ6 νᾶ]ὰθ οὔ 1π6ὶΓ δνιάθποθ: {παῖ 

Ὑγὰ5 ΠῸ ΘΟΠΟΘΙν80]6 τηοΐῖϊνε ἴο ἀΐβροβα ἔμθῖὴ ἴο απδβίϊοη ἴΠ6 ΡΠ ΪΠΘΠ685 

οὗ 1η6 ψΠΟΪῈ ΟΥ ἃ ρατΐ οὗ δὴν δποίθπί σοτηροβιίίοη, δχοθρῦ ἴμθ [Δ] 

σοην]οἴΙοηΒ. οὗ {Π6]Γ ΟΥΓο4] ἰαοΐ, ἴο ΜΒΙΟΝ Ἰοπρ ργδοῖοα Πα ϑίνθη ἃ 

ΒΌΓΡΥΞΙΏΡ᾽ ῬΟνΤΟΥ οὗ ἀἰβοογηπηθηΐ. αζείηρ τοροῖπου Ἐπογθέογε [π6 ροξίτἶνα 

ΟΡΙΠΙΟΩ. οὗ 811] {πΠ6Ὸ δποϊθπὶ ϑοῃο]αβίβ, ψ ἢ [Π6 τηδηϊΐοδῦ. ΠΔΥΒΠΘΞΒΟΒ, 

ἃΠα, ἃ5. 1 τπῖηκ, {πΠ6 αἴεοῖθα ἀπαὰ οαγοαΐασθα οχργθββίοη οὗ ἴΠ6 Ἰαηριααρ 

οὗ {Π15 οπαρίθι, ἀπα οοπβι ἀθυϊηρ 1Ξὸ [πὲ 1]  ΒΙα5. ΔΓΓΘΥ ΟΘΟΤΩΤΩΘΠΕΙΠΡ; 

ὌΡΟΠ 8ἃΠ4 αιοίϊηρ δ }1] Ἰθῃρίῃ ἴΠ6 82ηὰ «πὰ 83τὰ οπαρίθυβ ἴα κ885. ΠῸ 

ποίϊοα οὗ ἴπ6 841}, 1 σαπποῖ θαΐϊ θε]ονῈ {παΐ {Π15 ΠΟ]6 ρᾶξβαρα νγὰβ δα θά 

ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ 8ἃ5 ἃ ποΐθ ἼΡΟΠ, Οἵ ἃ5 ἃ Ὀτϊθῖ βυτητηατν οὗ {ΠπΠ6 οοπίοηΐβ οὗ {116 

ἔνο ρυθοθαϊηρ οπαρίουβ, ἃπα {πᾶΐ δἰζθγνναγβ 1 Του 118. ὙΥΑΥ͂ Ἰηΐο {Π6 

ἰοχίύ. ὙΤΠῈ ὙΥΙΟΥ πνὰβ ΡΥ ΌΪν ἃ ΟΠ γιβίαπ, πὰ σου! ΪΥ τὰ ἃ πηὰῃ 
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ὙΠῸ ἀπαογβίοοα ΠΪΒ βαθ]θοῖ ; [ῸὉΓ [Π6 τηδίξου Ἀρρθατβ ἴο τη ἴο 6 αὐυϊΐθ 

σνοσίῃν οἵ ΤΉ πον 1465, απ μα ποῖ {116 υυυϊΐου {γ]θα ἴο ᾿πηϊταΐα ΤΉπον ἀἸἀ68᾽ 

βίν]θ, ἂπαὰ ἴῃ 50 ἀοίηρ' ΠΊΘΓΟΪν ργοάποθα ἃ οαγοαΐατα οὗ 115 ἀοίθοίϊβ, {Π6 

Ἰαηριαρο οὗ [πΠ6 ρᾶββαρβ ταϊρῦ ΡΟΞΒΙΌν Πᾶνα ΘΠ ἃ5 σὍΟα ἃ5 115 Βα θβίδῃοθ. 

Απᾶ ψΠΘη να ΘΟΠΒΙ 6 ΠΟΥ ΠΙΔΗΥ͂ [ΠΟυΒΆΠ45 οἵ ῬΘΥΒΟΩΒ ΜΈΓ ἴῃ ἴΠ6 Πδλὶΐ 

οἵ τϑαάϊηρ ΤΠ πον 1465 αὐ Οὐομβίαπεϊπορ]α Ὀδίννθεπ {π6 Τουση ἀπ βονθηῖῃ 

σθμΐατθβ, 1 ὑγου]Ἱα θ6 ἴοο νϑῃΐαγοιβ ἴο ἀββατηθ {πᾶΐ ποῦ οὁπ6 οὗ ἴπθπὶ οου]ὰ 

Πᾶνα τϑδᾶ ΠΪπὶ ἴο βξιιοῖ βὉοα ῬΌΓΡΟΞΘ, ἃ5 ἴο πᾶν Ὀθθὴ 8016 ἴο νυ [18 

᾿ππτατοη οὗ Βἰτη. 



ἌΠΕΉΝ ΧΟῚΣ: 

ΤΠυονά. 1. 13,1, Τυρραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι καθίσταντο, τῶν προσόδων μειξόνων 

γιγνομένων" πρότερον δὲ ἦσαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι. 

εὐ ΟἤΔηΡΘ ἀδθβουιθθα ἴῃ ἴπθβθ ϑνογβ 15 850 ᾿πηρογίαηξ, ἃπαᾶ 6 8. 50 

τ 0}} οα ἴΠ6 ΤΊ ἀπάογβίδπαϊηρ οὗ [Π6 Ὠϊβίοτυ, ποῖ οπἱ]ν οὗ ἄτεεςο, 

ΟΥ̓ ἘΠ6 πδέμιγαι ροτϊοάβ θα ΟΥ̓ 81] ΟἾΠΘΙΓ Παίιοπβ, {παΐ 1 πᾶνα {πουρΐ 1 ἀΘβθυν!ηρ᾽ 
ΟΥ αἰ ν βίο π5 ἴῃ 18 ἢΪ85- ᾿ ς - - - 
ΤΟΥ οἵ παιίοη5. οἵ ἃ {ὈΠῸῚ σοπβι θγδίίοη {Πᾶπ ᾿ἴ σου] γϑοοῖνα ἴῃ ἃ ποῖΐαθ. 

115 ᾿πηρογτΐαποθ σοηβιβίβ 1η {Π|5, [Παΐ 10 15. ἃ παΐαγα! ρουϊοα ἴῃ ΒΙΒΙΟΤΥ, τηδΙ- 

Ἰηρ᾽ [Π6 {ΥΔΏΒΙ ΟῚ ΟὗὨἨ ΘΥΘΙῪ ΘΟΙΠΊΓΥ ἔγοτη τὑνηδί 1 ΤΩΔΥ 68]] ἃ 5βίαϊα οἵ οἢ]]α- 

Βοοά ἴο τηδημῃοοά. Νον 5ίδξζεβ, {κα ᾿παϊνιάπα]β, ΡῸ ΤὨγουρ ἢ οογΐδιη 

ΟΠΔΠΡῸΒ ἴῃ ἃ Οογΐαϊη ΟΥ̓ΘΥ, ἃΠ4 16 βιιθ]θοῦ αἵ αἸθυοπῦ βἴαρθβ οἵ {Π6γ 

ΘΟΌΤΞΘ ἴο οατΐδϊη ΡΘΟΌΠΙΑΥ αἰβογάθσβ. Βαΐ {πον αἸΗῸΥ ἔγοπι ᾿πα! νι 8]5 τη 

{Π15, {Πα ΤΠοῸΡἢ [Π6 ογάου οἵ ἴΠ6 ρϑυϊοάβ 15 γθραϊαγ, [Π6ῚΓ ἀυτδί!οη, 15 ποῖ 

50; 8Π64 {Π611 [δία 85 ΓΘ τηοσα 11800]6 ἴο 6 τη βία, ἃ5 [ΠΥ οδῃ ΟὨΪΥ Ὁ6 

ἀἸβεηριβηθα Ὀν {πΠ6 Ῥγύθβοποα οὗ {Π6ῚΓ οπαγδοΐουιβίς Ρῃθποηθηα. ΟἿ6 

βίαϊβ τηῆδν πᾶνε οχιβίθα ἃ ἱΠπουβαηα υὑθδ 8, ἃπα 1[5 ΠΙβίοσΥ τηδύ Ὀδ [1]] οὗ 

ΒΕΓΙΚΙΠΡ᾽ δνεηΐβ, Δη4 νοῦ 1 τηᾶν Ὀ6 511] ἴῃ 15 ΟΠ ]ΠΔΠοΟά : ΔποΐΠοΥ τηδΥ ποῖ 

θ6 ἃ σοπίαυγν οἱ, πὰ (8. ΒΙΒΈΟΥΥ τηδὺ σοπίαϊπ Ποίμ Πρ ΤΘΙΛΆΥΚΑΌ]6 ἴο ἃ 

ΘΆΓΘ]655 Γοδάθυ, δ η4 γοῦ 10 τὴᾶν Ὀ6 νϑυρὶπρ' ἴο οἱά ἂρθ.0 Τὴ Κπον]θάρε οὗ 

1658 ρϑυϊοαβ [ὈΓΠΙΒΠ65 ἀ5 ὙΥἹΓ ἃ οἷὰθ ἴο (Π6 βίυαν οὗ βίον, συ ῃῖο ἢ {Π6 

ΘΟΠ ΓΙ ΟΌ1Β ΒΘΟΘΒΒΙΟΙ οἵ ονθηΐβ το]αϊθα ἴῃ ΟΠ] ΟΠΟ] ΟΡ οἃ] ΟΥ̓ΘΥ 566 Π15 ρδτΕ- 

ΟὈ]ΑΙ]Υ ἴο τοησῖγθ. ΕῸΓΪ ἰηβίδῃοθ, ἴπ ΟἿΤ ΟΥ̓ ΠΙΒΙΟΥΥ γγ6 ἃ16 ἂρί ἴο [δκθ 

οογΐδιη ΔΥΓΠ 014] αν ΊΞΙΟΠ5, ΞΘ ἃ5 [Π6 δοοθββίοη οὗ [Π6 αἰβογθηΐ Ἰπ65 οὗ 

ΚΙΏΡΒ, ΟΥ̓́ ΔΝ αν θπΐ Π|κ6 ἴΠ6 γϑβξογαίίομ, υν Ὡ] ἢ 1Ξ τα υ ἃ καθ ϊν!βίομ οὗ ὁπ 8 

ῬΑΓΕΟΌΪΔΓ Ροτῖοά, ἴπᾶπ μ6 ὈΘΡΊῚ ΠΗ]ηρ' ΟΥ̓ ΤΟΥ Πα ΠδίΙοη οὗ ἃ ρουϊοά ἴῃ [56], 

ΑΠά ἴῃ [15 τη ΠΠΟΥ να σοῦ πὸ ἀϊβιίϊηοξ ποίΐοπβ οὔ ἴῃ6 Ὀθρὶπηϊηρ', τη] 4416, 

Δη4 Θηά οὗ {Π6 Ὠϊβίοτυ οὗ ἃ Ῥβορὶθ, δηὰ οἔξζοῃ ἈρῃθᾺ] ἴο βχδγρ]65 ὑγΒ 10} ἈΓ6 

ποίῃϊηρ' ἴο [Π6 ραγροξθ, Ὀθοαιβα [ΠΥ ἅτ6 [ἈΚ ἔγοτῃ ἃ αἰ θγθηΐ βίαρο οἵ ἃ 

ΠδΙΙΟΠ᾽ 5 δχιξίθηοα ἔγομῃ {Ππαΐ ἴο νυ ϊοἢ ὑπο ν ἀγα ΔρρΠ6ά. 



δ04 ἈΡΡΕΝΌΥΧΕΥ: 

1 τὰκ ποθὴ {πὸ πογβ ΨΉΙΟΝ 1 Πᾶν ηποίοα δὲ {πὸ ὈδρῚ πηϊηρ' οὐὨ 1}}5 

οββαν, Πα 5ΠᾺ}} ργοσθθά ἴο ποίϊοθ {Π|6 οὐἹτοα] ρουϊοα ἀθβουιθθα ἴῃ ἴπθτη, {Π6 

πὸ δὲ ἐβῶε ϑεπραῦ ΡΟ, πᾶμλο]ν, ὑνῆθα θα] ἢ ὈΘΡῚΠΒ ἴο ῬΟΒΒΘΘ5 {Π6 88- 

ΤΠ. ἐναποί τίου. το ΘΟΠάΘ ΠΟΥ ΓΟΥΤΊ ΘΙ] Θη]ον θα Ὁν ΠΟΙ ν ; ἃπα [Π6 σοπίοπέ- 
ἐπ ἀβοθπάθπον οὗ Ὀἰσιςς ἐλ ἢ Ξ ω - το τἰναϊ οἵ ρυοροτῖν. ὀ [[ΠΡ᾽ ὈΔΓΓΘΒ 1 ἴΠῸ βἴαϊθ ἀββαπηθ ἴΠ6 ἔργ πὴ οὗὨ το ἀπ ΡΟΟΥ, 

1ῃ6 ἴϑυν ἀπὰ {Π6 τᾶν, ἰηβίθαα οὔ 1ἴῃΠ6 οἱά ἀιϊβεϊποίίοη οὔ ποῦ]ε85. ἀπά 

ΘΟΙΏΠΠΊΟΉΒ, Οὗ ἃ ΘΟΠΠ ΠΘΙΠΡ᾽ ΤΆ66 ἃπὰ ἃ ΘΟΠηΠαογθά. 

ΤῊΙ5. ἀβοθηάθπον, δη]ονθα ἴῃ ἴΠ6 θαυ]θϑί βίαϊα οὐ βοοϊθίν Ὀγ πΟΌ]6 ὈΪΤΊ, 

Πὰ5 θθθὴ ἰγαοθα ἴῃ νυοῖ8. ΘΟῸΏΓΤ]65, ἃΠα 115 ΡΠ Ποτηθ πᾶ τηοβί βισοθββίι!]ν 

ΠΕΣ Ἐπ τοὶ ἀπν Ἰηνβίραΐοα Ὀγν ΟἸονάμηιϊ Βαί βία γιοοΪ, ἴῃ 15 Ρρὶποϊρὶ αἱ 

ἀτοαῖνα ΟΣ αὐον. Βα Δοοῃσα ππουα; ἃ σγουὶς αἰβῆρατϑαά ἱπαθθα ὈΥ Β0Π16 βίῃ Ρ8 

οἰρὶ ἀϊ δοίεπιαα τουα. Θχγαν ΡΆΠΟΙΘΒ, θα Ἰη 15 Βαθβίδηοθ 50 Ῥγοίοαηα ἃηα 50 

Βευ Κιηρ', {πὲ Ἐπ6 Π1Π]6 ΘΟ] ὈΥΙΓΥ ὑν}10}} 10 ΠὰΞ ΟὈϊαϊπθα ουΐ οἵ Τἴα]ν 15 ὁη68 

οὗ {π6 τιοβῦ ΧΙ] 8 016 ἔαοῖβ ἴῃ Πογασν Ὠἰβίουν. Δ ΊΟΟΒ νου πγὰβ ρΡαὺ- 

ἸΙΒῃ6 ἃ ἴῃ 1725, νϑῦ 1 ΒΟΔΓΘΘΙΥ ΓΘΙΠΘΠΙΌΘΙ ΘΥΟΥ ἴο ἢᾶνθ βθθὴ ἴ ποία Ὀγ 

ΔΠΥ Βα βθηιθηΐ ὙΤΙΘΙΒ ὙΠῸ Πᾶνα τουομθα ἀροὸρ ἴΠ6 βαιηθ βαθ]θοῦ νη 

ον ἴο ΟἿ ΟΥ̓ {1Π|68. 

ΤῊ βιαϊθιηθηΐ οἵ Τηπον 1465 στ γοβροοῖ ἴο ατθθοθ σοπίαδ!πξ, 1ἴ τηᾶν θ6 

5661, ΠῸ Τ]Θη ΓΟ. Οὗ ΔΠΥ ΡοΙΙΟα οἵἉ ἃγΙβιοογδίϊοαὶ σονθυητηθηῦ ; Ὀαΐ ἀθβοῦ 68 

1Π6 {γϑηβιοη. ἃ5. (ακηρ μΪασθ ἔγομη. Π1πηῖο 4 Πυθα ταν ΤΠ Πιογοῖς τηοῃ- 

ἈΤΟΙΙΪΟδ ἴῃ (ἸΤόρος ὙΟΓΘ ΠΏ ΔΥΟΗΪΩ5 ἴ0 {ΥΓΤΒΏΠΙΘΒ : [Ὁ ἸΩΔΥ ἈΡΡΘΑΥ {Ππογείογα ἴο ἃ Ἰηβίδ 065 ΟὗἩ {Π6 ἀβοθη- 

ἀραο κοι ουθὺς ΒΌΡΘΓΠΟΙΔΙ ΟὈβούνου Παῦ ΠΟΌΠΠν Θη]ον θα πὸ 5. 0ἢ ἀβοθηά- 

ΘΠΟΥ 88 1 πᾶνϑ ᾿ππαρὶποα, ἃπα {Πᾶΐ {Π6 νϑὺν ἢγξί οᾶξθ ἴο ὑν]οἢ 1 ΡΡΪν τὰν 

1Ππθοσθπὶ αἀἰβργονθβ 1185 τα. Βαΐ {Πη6 οἱά ΠοΙμθΥῖο ΠΠΟΠΆΙΌΪΪΘΒ. ὙΟΥῈ. Ἰῃ 

ἴαοῦ δὴ ἰηβίδησθ οἵ βου ἀθροπάϊηρ οα ὈΪοοά, πα {πογείοσθ οἵ {Ππ6 

ἈΒΟΘΠΔΘΠΟΥ Οὗ ΠΟΌΠΙΓγ. Ὑπὸ ψοσο {κα {πὸ ἴθι 48] πποπμαυ ἢ 165. οὐ ΠΟΘ. 

ΕαΓΟΡΘ, ΘβΒΘη ΓΙ ]}}Ὺ ΔΥΙβιοογ 65, ἴῃ υΠ]οἢ ΤΠ 6. Βϑραγαῖίοη οὔ 411 {π6 ΟΠ θ β 

ΟΥΣ ΠΟΌΪ6Β {τῸΠΔ [Π6 1ΠΓΘΓΙΟΥ ῬΡΘΟΡ]Ὲ ννὰ8 ἴὰΥ ΤηΟΓο βίσοηρὴν τηδυκθα τΠὰῃ ἴΠ6 

ο]θναίίοη οἵ ἴῃ6 Κίηρ αῦονα 85 ΠΟῦ]οβ. Νὰν, 1 γα σομβι 6 γθθοα ἃ8 ἃ 

ὙΠΟ]6, ἃπα γΘΠΊΘΙΙΌΘΥ Π6 51η8}} βρᾶσθ ᾿ποϊαἀθὰ ψιῖμη {πὸ ἸΙπι15. οἵ {16 

ΒΘΥΘΙΆ] ΚΙΠΡΟΙΩΒ 1π [Π6 ΠΟΙΌΪΟ ἈΡῸΒ, ἴΠ6 ΚΙΏΡΒ, ἃ5 ἔπ ν ἅτ Θ]16 4, γθβθυ Ὁ]6 

[6 ἔθ 43] ναββα]β οἵ ΕΥδηοΘ πα (ἀθυτηδην, θὰ ΒῸΡΥ Ια 6. ον ΘΙ ἃ (ἰΟἸ ἸΏ] 

ἃ8 δχίθηβινα ἃ5 ἴη6 ἀστοῖς Κἰμράοιηβ, Ἀπ ξου]ηρ᾽ τορ ῖθου ἃ Ὀοαν νἸάο]ν 

βοραγαΐθα {τοπὰ {Π6 ΘΟΙΏΙΠΟΉΒ, Πα ὙὙΠΟΒΘ ΤΠ ΘΠ ΌΘΥΒ ννου6 [610 ἴο ΘΙ ΟΠ ἴο 

[6 8 Π1|6 οἷαββ, ἃη4 ἴο θὈ6 οἢ ἃ 6 ν6] υυἹἢ δα οἴπου ἴῃ ρατιῖν οἵ Ὀ]οοή, 

ὨονγονοΥ ογθαῦ πιρηῦ Πᾶνα Ὀ66η {Π6 αἸθγοπ θα θθίνθθι {Πθπὶ ἸῺ ΡΟ Ὶ αηὰ 

ΘΟΠΠΘΟΙΟηΒ. [ᾧ νγὰβ νἱγία}]ν {Πθὴ ἴΠ6 ἀβοθπάθμον οἵ ΠΟὈΙ]ν, νυ θη. ἃ]]} 

ΡΟΥΤΘΙ ἃ Πα (ΙΕ ΠΟΙΟἢ. ὑγοῦθ ΘΟ ηρΘα ἴο {Π|Ὲ οΪα58. οἵ ὩΟΌ]65, πυπθῖ Ποὺ ἘΠογῸ 

11 τηρηίοη ὙΊοΟ δυο] αν], Ὀδοαιθθ {πὸ ΡῈ] ]οαίου οὐ {πον πνουῖβ, ἴδ που]Ἱὰ 
ἨΪ5 ΤΟΥ 15 ποῦ σΟΏΘΙΆΠ ΠΥ πον. ΜΥ ὁ0- ΠΏΡΙΥ βίγδηρο Ργοβαρίϊοη, ΟΥ̓ βίσδηρο ἴρηο- 
Ἰϊραύοηβ τὸ {πὸ σγραῦ νυ τουβ οἵ ἀθυηδην, Ὑᾶπορ 0 νυ ἈΡΟῚ ἃποϊοηΐῦ Ὠἰβίουυ ψΠποὰῦ 
το ΝΙΘΡαμν, ΜΌΏΠΟν, Δ ΔΟΒβηνα}, ἄο, 10 15 Βᾶνὶὴρ δῦ Ἰθα {Πθηι. 
Αἰμηοδῦ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο πηθη 0, ἃ5, 5108 



ΡΡΕΝΌΙΧΊ Ι. δθῦ 

γγὰ5. ΟΠ6 πα ϊνΊ πὰ] ο]θναΐθα ἀθονα {Π|ὸ τοβί οὐ ΠΙ5. οἷαββ συ 5{Π] ΠΙΡΊΟΥ 

Ῥονγοῦ ἀπα ἀἰἸβεϊποί!Οη, ΟἹ ΥΠΘΊΠΟΥ 811 [πΠ6 ππθθλθο 5. οἵ 10 Θχθυοϊεθα {Π6 5ο- 

νεγοιριΐν ἸΟἸΠΠΠν ΟΥ Δ]Γουπαΐοὶν. ὅ0 ἴῃ οἴμοι σοιῃΐγιοβ [Π6 βατηθ βἴαΐθ οἵ 

ρ΄ εχιειοᾶ Βα τον ΞΘΌΙΘΕΥ Πὰ5 να Θα ΤΉΟΓῈ ΟΥ̓ [688 ἴῃ 105 Ξαροσαϊμαίς το ]ὰ- 

ποιιρὴ ἀπᾶον βαροῦ- [Ἰ0Π5, ΔΠα γαῖ, 1{ σΑΥ ΘΓ ]]ν οχδιηϊηθά, νν1}] θ6 οαπα ονοῦν 
αἰπαΐθ γνδυίθίϊοβ οἵ ΣμΚ ΜΕ ς ἊΝ Η 
ἴουτα. ΠΘΓῈ ἴο τϑίδϊη 115 βϑβθητα] οΠδγδοῖθυ, ἃπα ἴο τηᾶυς [Π6 

ἢγβί ρουϊοά, οὐ γουίῃ, οὔ ρο 16] οχὶβίθποθ. ϑομηθ οὗ ἴΠπ686 νδγ]θΌ 185 1 Πᾶν 

ποῦ Ὀ6 πηϊηβίγποςνο ἴο ποίϊοθ, ἃῃα ἴο ἰγᾶοθ [Π6 σᾶθβθβ τυ Β]οῸ ἢ Πᾶνα ἰδα ἴο 

ἴΠμ6π. ΤΠ6 βτηρ]θβῦ πα Ῥγοθα0]ν ἘΠ6 θαυ ]θϑί ἔουτη τνὰβ {παᾶΐ ἴῃ ΠΟ Π6 

Ἰεὶ ἴοττα. τπῖμεγο {πω ΟΠ 6685. Οἵ ὉΠ] ἃπα γὑγίθδῦ σεγα υπιιθα ᾿π΄ [πΠ6 ϑδῖὴδ 

ὑζπρεὸ δρτν Ὀτιε τς ἀπ ΡΘΙΒΟΏΒ, ἃ5 ἴῃ ἴπΠ6 Πούοῖο ΠΠπ|685 ἴθ ατεθοθ, ἃπ4 ἴῃ {Π6 

18 ἘΑΙπΕ ΕσβοτΒ, γγ6}} Κπόνσῃ ἰηβίαποθ οἵ ΜΙ] Πβθάοϊς, κΚιηρ' οἵ 8816Πι, αἵ ἃ 

ἔᾺΥ τηοτο τοπποΐθ ρουϊοά. ΤῊΪ5 15 [η6 ἢγβῦ {γα πβιτοὴ ἔτοτα ἀοπηθβίϊς ΟΥ̓ ῬδίσΙ- 

ΔΙΌΠΑ] ἴο Ξουιθί] ηρ᾽ Π]κ6 οἷν] βοοϊθῖν ; πᾷ 1 [Π6 βϑυθῦὰὶ Β0οη8 οὗ ἃ ρ.ΓΙΔΓΟΙ 

Θβία ὈΠΙΒΠο( ἘΠΘυ βοΙν 5 1π βοραγαΐθ παι αϊοηβ, ἔπ ν νου] ϑαοὴ Ὀδοοπηθ {Π6 

ΟΠμϊοῖβ ἀπὰ ρῥυϊθβίβ οὔ {ΠῚ} ᾿πητηθαϊαΐθ ΞΟ] Ουνοσβ. Βαΐ τῃ ἴΠπ6 οοι88 οὗ ἃ δ ν 

ΒΘΠΘΥΘΈΙΟΉ5, {{ [Π6 ππϊῖοθα Ὀοᾶγ οὗ ἴππθβο ΠΠ{{16 Βοοιθίιθβ Παρρθπθα ἴο ββί(16 ἴῃ 

Δ ΠΟ ΠΟΥ οουπίτν, ἀπ ἴΠ6 ἀΔΠΡῸΓΪΒ Οἵ {Π6ῚῚ Ππονν βΓαδίϊοη Τογοβα {Π6πὶ ἴο οΠοοξα 

ΒΟΠῚΘ ΟΠ6 ΟἸΪΘΓ ἴοΥ ΓΠ6ῚΓ σΟτητηΟΠ Ἰθδάθυ, γοϑῦ 511] 1Π6 οἴου οὨϊοῖβ νου] το- 

τη 81 ἃ 5 Ὑν Τά 6]ν αἸΞ. ΠΡ  Π5Π 66 ἃ5 ὈΘΙΌΓΘ ἔγοτι [Π6 τηᾶ885 οἵ [Π6 ρθορ]θ, ηὰ σγου]Ἱά 

511] σϑίδ! ἢ ἘΠ 611 βαουθὰ ἃπα βονθγορ ΟΠαγδοῖου, ΔΙ ΓΠΟῸΡῊ 115 ΘΧΘΓΟΙΒ6 νὰ 

ΤΙτηἸτ6 α ἴο {Π6 1. Οὐ ῬΑΓΈΙΟΙΪ ΑΙ {{1})6, ἃπα βομπηθνν δῦ ΟὈβοιγοά Ὀγ {Π6 ουθδίευ 

οἸοναίίοη οἵ [Ππ6 Κιηρ' οὗ {Π6 ψΠ0]6 παΐῖοθ. Νίαν, θανθὴ Πθη ἴΠ6 ροβίογιν οὗ 

[Π6 56 ΟΥἹΡῚ 8] ΠΟὈ]65 ννὰβ 50 τη] ρΠ16 ἃ {Πὰΐ την Οἵἁ [ΠΠΘ τὰ ὑγῸ 6 ΠΘΟΘΕΒΑΙΪΥ 

ΘΧΟΙ 64 ἔγουη ἃ δον 5Πᾶτ6 ἴῃ ἴΠπ6 σον  ὨΠηΘηΐ, 511] {πον ἀἸὰ ποΐ 1οβθ [Π8 

αἰβεποίοη οὗ {πεῖν ὈΙΓΓΗ ; ἴΠ6Ὺ πναῦθ παΐαγα!]ν 6]!]Ρ10]6 ἴο ρΌΌ]1Ο οἤο65, ἴο 

ῬΥΙοβίποοάβ, ἃπΠ 4 ἴο σου 45 1 Ὑγ8 1, 1 πον Ια ποί δοία}]ν ΘΠ]ΟΥ {Π 6 πὰ ; 

ἃ Πα {Π61Γ ΘαυΔ] ΠΥ τγὰβ τηδ! ηΐαι πο Ὀν {Π6Ὶ1 τἱρΐ οἵ τη Πρ ῃ ἃ ΡΈΠΘΟΓΙΑΙ 

ἈΒΒΘΙΜΌΪΥ, ἴο ΘΟΠΙΤΟΙ, 1 προ πγοσθ, ἴποβα οἵ {πο Ὀοᾶν ἴο ψΠΟπ [Π6 

Ἐχθουίνα δυϊῃουν μα θδθη ἀοϊοραίοα, ἃπα Ὀγ Ὀδῖηρ Θχθπιρῦ ΤΌΤ ΔΠΥ͂ 

70 α1Ἰοῖα] βαπίθποθ οἵ ἴΠ6 συθαΐθυ οΠ]θῖβ, Οὐ ΚΙΠρΡΒ, ΠΠ]655 [Π6 {π6 6 νοὶοθβ οὗ 

161 Οὐ Θ4118]5, ΟἹ ΡΘοΥ5, πα ἢγβύ ἀθοϊαγθα πη ρα] γ. ὍΤΠ]5 ἢγβί ἔοτιη 

Οὗ ἀιβίοογδον, ἴῃ ΜΥΒΙΟΙ ΟἾΝ] Δ Πα ΠῊΠ]1ΓΑΥῪ ΘΟΙΏΤηΔ Πα ὑγετθ πηϊΐθα τυ] [Π6 

ΟΠ οα οὗ ρῥυϊθβδῖ, οχἰξίθα, θθβι4θβ [π6 ἰπβίδηοθβ αἰγθααν ποίϊοθά, ἴῃ Βοιηα 

απ ἴῃ Εχασία ; ἴῃ ἴΠπ6 ΓΟΥΤΠ ΘΓ, ΔΙΟΠΡ᾽ ΥΠἢ ἴΠ6 ΠΑὈϊΓ.Ὁ] ἀρροϊπίμηθηΐ οὗ ἃ 

Κιηρ᾽ ; ἴῃ {Ππ6 Ἰαϊξζεν, [πὸ ρΌΓΟΙΥ ΔΥΓΙΞιοογα[6. ἔΟΓ ΠῚ ΘἜΈΠΘΓΆΠΥ ργον 1164, ἀῃὰ ἃ 

Κιηρ', οὐ ομ!θε οὗ [π6 συ ΠΟῸ]6 πδίΟη, νγὰβ. ΟΪΥ ΟΠΟΒΘἢ 1ῃ ΒΘΆΒΟΠΒ. Οἱ ΡΘΟΌΠΙΑΓ 

ΑἸ οα]γ. 

Αποίμου ἀπα Ἰαΐου ἔστη οἵ [πΠ6 δποιθηΐ ἃΥΙΒΕοΟΥ 0165 νγὰ8 {Παΐ ἴῃ ΒΟ Π 

[6 οῇῆοοθβ οἵ ρυιθϑῦ δηὰ ομὶοῦ νου ἀἸβεηος ἔγοτη ΟΠ 6 ἃποΐμου, ἃ5 1ῃ [πηά]ὰ, 

94 ἴογπι- ποτ {πὸ 1ηὴ ΡΘΥΒΙα, ἴη ρυρί, ἴῃ ἃποϊθηῦ δα], ἀμ ἴῃ [Π6 ἔδθια] 
ΟἾΟΘΒ. οἵ γῥγίοδῦ διὰ δ ς 5 
ΘΠϊ οἵ ἡγοτο ἀϊϑεῖποι, ΚΙΠΡ(ΟΠΙ5 οἱ τηοάθυπ αμσορθ. Τὴ οΥἹρῚη οὗ [15 ξορα- 



δ00 ἈΡΡΕΝΌΙΪΧΊ 1. 

Τδίϊοη οὗὁὨ ΡΟΨΕΥΒ, νγὰβ ῬγΟΌΔΌΪν νᾶτῖουβ. [Ι͂ἢ ΒΟ 6 Ἰηβίδποαβ ᾿ΐ τὴᾶν Πᾶν 

ΤΙΝ ὙΑΤΙΟΠΗ ΣΙ ΡΤΝ Ὀθθη φτοάπορα ὃν {πὸ ᾿ῃηναβίοη οὗ ἃ στυάθῦ Ῥθορ]θ, ψΠ0 

τὰς Ἐνῷ τιν νοο ὙΝΏ116 ΤΏΘΥ ἴοοΪς το {ΠΘΠΊβοῖν 88 ἴπ6 ρβοβββββίοῃ οὔ ἴΠ8 Ἰαπά 

Εἰϑ: 8Π4 {π6 οἷν! ἀπα το] ζατν ΡΟνουπτηθηΐ, νοῦ Ἰθαγηθά ἴο 

τεβρθοῖ [Π6 βαρουοσ Κπον]θάρα οἵ ἴΠ8 οἱά ᾿πῃδθϊαπίβ, πα Ἰθς ἴο {Π61Γ 

οΒοῖβ {πὸ αἀἰρπῖϊν πὰ ἱπῆποθποα οἵ [μ8 ρμυιθϑίποοα, ὑμ}]8 {πᾶν ἀδρτγινοα 

Τμθπὰ οὗ {πεὶγ δοΐα8] ῬΟΥΤΟΥΓ ἃ8 ΓΌ]ΟΥΒ ἃπα Ἰθδάθυβ ἴῃ νγατ. ΤῊΪΒ νγαβ {Ππ6 

οᾶ56 ἴπ {π6 ἔουπάείοη οὗ {πΠ6 τηοάθγη θα δὶ Κιησάοτηῃβ : [Π6 (δι ΠἸ5} οΥ 

Ἐοπιδπ οἰογρῪ 2ργθβογνθα 8Π4 ᾿πογθαβθα [Π6ῚΓ τη Κ δη ἃ Ἰηῆποποθ ἀπάθυ [Π6 

ἘΥΔΩΚ ἱπνδάργβ, 8116 ἴΠ6 Ῥγορουῖυ οὗ [Π6 501], [Π6 βοθβρίτε, πὰ {πε βυνοτὰ 

ΓΘ {ΔΉ Βίουγθα δἰπηοδϑύ ΘηΓΊΓΘΙΥ ἴο [Π6 σοπαθοτοῦβ. ὙΠῸ 4180 ἴπΠ6 Μραϊδῃ 

ΤηΔΡῚ σΟΠΕΪΠΙΘα ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ {Π6]1 ΓΘ]ΙΡΊΟΙ5. ῬΓΘΘΙΔΪΏΘΠΟΘ 8ΠΑ ἸΠΊΤΩΙΙ [165 ἀΠΑΘΥ 

ἴπμε Ρογβίδπ Κίηρβ, 8116 811 οἴου οἰαββθβ οἵ [Π6 Μϑάϊαῃ παίϊοπ ὑγθῦα ΞΏΟΥΗ 

οὗ Π6]Γ Βαργθιηδον, 8η4 6] 4 8ῃ ᾿ΠΙΈΤΙΟΥ ΤᾺῈΚ ἀπάθγ ῃ6 Ῥαεγβίδῃβ. [Ι͂π 

ϑἅ, Ῥτοτι (π8 Ἰον ομα- ΟἾΠΘΥ ΟΆ565 [Π6 Ξθραγδίίοι οὗ [8 ἔγνψο ῬΟυγΘΥ8. ΔΓΌΒΘ ἔτΌτη 

τρί οἵ {9 ΤοἸϊδίοη, (ἢ) 5 ΘΔ ΘΟΙΟΥ ΟΥὨ [Π6 ΠδίΟΠΔ] το] ρῖοθ. [Ι͂ἢ ἃ τιἀθ ρθορῖϑ, 

πους ΤΟ]ΙΡΊΟΏ, ὉΠ|655 Βυρροτίθβα ὈγΥ [Π6 τί οἵ 118. τη] βίουβ, 

Πο]45 Ὀυΐ ἃ ἸΙονγ Ῥδοθ ἴῃ ρα ῦ]1Ο Θβυτηδίοι : ἢ6 σΠηοῸ νγὰ8 ομθε ἀπά ρυϊοβί 

σου] νά]ὰθ Ὠϊτη561 ἀροπ [Π6 ΤΟΥΓΠΊΘΥ ΟΠδΥδοΐθυ τ 0 ἢ τηοτα πη ΠΡΟῚ ΤΠ 6 

Ἰαζζου : Πῖ8. ῬΥΙΘΒΌΥ ἀαἴιεβ σου] Ὀ6 ἴῃ ἔπη ἀθνοϊνθά ἀΡΟῺ ῬΘΥΒΟῚΒ οὗ δῃ 

ϑΙΩΓΟΥΊΟΥ ΟΪ855, ἴο ΞρΡΆσγΘ ΠἰπΊ56 1 [Π6 του] οὗ ρϑυ[ουτηϊηρ' ἴθι ; οὐ, 1 τὸ- 

ταϊπθα, σου Ὀ6 πβρᾶ ἃ8 τθ 6 ΘΗΡῚΠ6Β οὗ βίαϊθ ογαῖ ἴοσ [Π6 τηδ!πίθπᾶποθ 

οὗ ἢΪ5. οὐνγῆ Οἶν] Βα ρουϊουιγ. ΤΠὰΒ διποηρ ἴπΠ6 ἃποϊθηΐ ϑου τ]ὰ Π5 νν 6 τοδαᾶ 

οὗ πο ρυϊεβίβ δὖ 811; {πα 15, [Π68 ΟὨϊοῖβ οἰ Υ Ρουοστηθα [ῃ6 βδουῆσοθβ 

ΓΠογβοῖνεβ, Οὐ ἀδνοϊνθα ἴπθπη, ἃ5 ἃ τιθηἷὰ] ἀπΐίν, ὍΡΟΩ {Π6]Γ Βουναηΐβ : 

δτλοηρ; [Π6 ΑἸρΡΊο- Θά χοηβ {Π6γ8 ὑγογ6 ῬΥἱθβίβ, θαΐ 85 [Π6Υ ἔουτπηθα πὸ ογάθυ 

ἴπ 1Π6 5Βίαΐβ, ἃ5 ΠΕ ὺ ὑγθῦθ ποῖ 8] Ονγθα ἴο ΘΑΙῪΥ ΔΥΠΊΒ, ΟΥ̓ ἴο τά Ὀὰΐ οἢ ἃ 

τηᾶγ6, ἰδ Βῃου] βθοῖὰ {πᾶΐ [ΠΟΥ ὙγῈΥΘ ΟἾΪΥ 80. ἸΠΙΘΥΊΟΥ οἷα55, [Π 6 τῆθγθ τηϊη- 

᾿Ἰβίουβ αὖ {π6 βδουϊῆσθβϑ, ου οπιὶ {Π6 οὨ]οῖβ παὰ τἤτονπ Π6 ῬουΓουτιᾶποα οἵ 

ἃ ἀυςγ πο ὑμαν ἀϊβάδϊποα ἴο δχθουΐθ ὑΠπθηηβοῖνθβ.. ΤῊ θχίβίθποθ οὗ 

ῬΙΓΟΡοίβ διθοηρ ΒΟῃ [μ6 βονιϊδη5 ἃηα ϑάΧΟΙΒ, ἃ8. Οὐ οθυξδὶη Ῥγορῃθ]ο ἔὰ- 

τη ]165. διποηρ ἴπ6 ἃποῖθπί ὐθοῖβ, ταυδὲ ποῦ Ὀ6 τηϊβίδ θη ἴῸΣ ἃ ρυϊθβίποοά. 

ΤῊΘ ΡγΪΘΒΌΥ ἃπα ργορμθίϊο οπμδγδοῖθυ ὑοῦ 8 Ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ σοηπθοίθα ΜΠ 

ΟΠ6 Δποΐπου ; πα [Π6 Ἰαζίου νγὰβ ποῖ {κ6 16 ἔουτηθυ Π6]4 ἴο Ὀ6 σογητη θη 1- 

ΘΔ 0]6 ΟὨΪΥ Ὀγ ἀθβοθηῖ. Βββι465, [Παΐ ᾿τηρδίίθποθ ἴο ροποίγαϊθ ᾿ηΐο αϊασῖν, 

ὙΠ] ΘΟ ΜΒ ἴῃ ἜΥΘΥΥ ΔΡῈ Δ ηα ΘΟΟΠΙΓΥ Θποουγαρ ἃ ΡΥ ΘίΘηΒΙΟἢΒ ἴο ῬΥΌΡΉΘΟΥ, ἰδ 

ηαϊξο ἀἰδεϊηοῦ ἔγοτη ΤΠ 56 ἔθ] ηρ᾽5 οἵ γϑνθῦθποθ ἃπα ἀθνοίϊομ ὑΥ ΠΏ ]Ο. ἃγα {116 

58} οἵἁἉ Το] ρΊοπ Ἔνθ ἴῃ ἰΐ8 ὑγουβῦ σου ρίομΒ. Ῥ͵ΟΡΠΘίβ ΟΥ̓ ἔουταπ6- το 16 08 

2 ὅρο ΗδλΊΙατα, ΜΠΔ416 Αρθβ, νο]. 1. Ρ. 146. τ Πο56 ΓἈΥΏΠΥ͂ ντὰ8 ΒΡΡοβϑθα ἴο αν θθοουηθ 
οἄ. ϑνο. Του, Οοπααυδίο ἀο Ἰ᾿ΑπρΙθίουτο οχύϊποῦ 88 ἃ Ῥαἰβῃτηθηῦ ἔῸΓ {ΠῚ Ῥγοΐδηο- 
Ῥᾶγ ἴοὸ5. Νουπιδηά8, ἴοτηθ 1. Ρ. 32, ἕο. ΠΟΒ5. ἴπ ἀδνοϊνὶπρ ὑπμοὶν που ἰταυν ῥυϊοϑῦ- 

8.ΑᾺ5 ἴῃ {Π6 βίουυ οὔ {π6 ῬΟυ αὖ ἄοσιθ, ποοὰ ἀροὸπ ΡῈΡ]1ο βίανθβ. [νυ, 1. 7. 
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τηϊρ ς οχὶβί ἃτη μ᾽ ἃ ΡΘΟρΡΙΘ ἴοο ὈΓΟΙΞΗ ἴο Πᾶν ΔΠΥ͂ ΘΟΠΟΘΡΙΟΙΒ. οὗὨ γ6]1- 

δἴοη, ἃ5 ἴπϑὺ πάνθ ρθου]αυ]ν ππδυκθα {Π6 Ἰουγεβῦ {γ10 65. οὐ ΠΕρΊΟΘ5, ἃπ4 [ῃ8 

ἀερτααοα τὰοα οἵ {Π6 ρυρϑβιεβ. [Ἃἡ ἴπθξθ Ἰπβίδποθβ, ἔΠ6η, ἴπ6 βθραγδίίοη οὗ 

1π6 οΠοοθβ οἵ ρυϊθεῦ ἀπὰ οἢϊθ νοῦ] ἀυῖβο ἔγοτη [Π6 τα άθηθεβ οἵ {Π 6 Ρθορ]β, 

ἀπ {Π6 τνᾶῃΐ οἵ ἂπν θχΐθυγπδὶ Οὐ 1ῃ ΓΘ ΠΆ] ὙΘοοτητη Θμἀδί] 5. ἴῃ {116 ΓΘ]]ΡΊΟΠ 

156]. 

ϑτὰ, Ῥτοπὶ ὑπὸ Πίρμοσ ΡΟΒΙΓΘ. ΟΔΠ156. 
ΘΠ αγϑοῖο οἱ τη6 ΤΟΙ- 
ξἴοη, πα {πὸ ργθαῦ 15 ΘΘΙΘΙΠΟΠΙΕ5. ΨΘΙΘ ΤΠΊΟΓΘ ᾿ΠΩΡΟΞΙΏΡ᾿ ; 

ὙΘΠΘΙ Δ ΙΙΟΠ μα ϊα ἴο 1. 

Βαΐ {πὸ τόσα σοτητηοι [ουτὴ οἵ ΞΘΡΑΓΔΌΟΙ. ΤΌΞΟ ἔγομ [Π6 νεΕΥῪ οΡ- 

Τῃ Ῥγορουίοη. ἃ5 ΤΟΙ ΡΊΟΠ. τγὰβ να]αθά ; ἃ 

ἃ5 ἴΠ6 προθββιῖυ οἵ 

Ἀχίηρ' [Π6 ρουϊοὰ οἵ 115 δβείινα]β 16 ἴο {Π6 βίυαγν οἵ δβίτο- 

ΠΟΙῊΥ ; ΔΠΑ ἃ5 Τη6Π᾿5 τηϊπηβ, [Ππ8 βᾶνε. {ᾺΓΌΤα ΙΗ ΚΙΠρ᾽ Ἰπΐο ὈΔΙθΔΙΊΒΤΩ, ΓΘ- 

ταϊηθα [Π6 {τ ΠΟ 5 οἵ ΟἹ] 6. {ἰπ|65, 8ηα ργθβουνθα ἴῃ [Π6 11 ἀθνοί!οη5 βοπηθ- 

1Πϊηρ᾽ τηοτ6 υνουίῃν οἵ Ηΐπη ΠΟ 15 {π6 ἴγτιια οὈ]θοῦ οὗἉ 811 γγουύβῃρ ; 80 ψου]Ἱά 

1Π6 ρυϊθβί- οῃ]οῖβ. οἵ [Π6 ρΡθορὶβ θϑίθοιμη {πῸὶ. ρυϊθδίποοα ἀῦονα [Π6ῚΓ οἷν] 

8.4 τα] Πα ν δας Πουϊν, πα σου] ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ ΡΓΘίου {Ππ6ῚΓ ρῬθδοθία] ἃπα 

βϑογοα ἀπἴ165 ἴο [Π6 ΘΧΘΓΟΪΒ65 ἃΠ4 οομαηθαΐβ οἵ ἅττα. Ηδποθ, νυ Ὠ δῦ (ΠΥ 

τη ἰδίου αὖ {ΠῸ6 [θη 0} ]05 οἵ [πΠ6 ροάβ, ργθει θα αἵ ἔδβδίναϊβ, ἃπα Ῥβυμρ5 

ἀναγ 6 ΡΠ ΙΒΗτηΘηΐβ ἃπα βϑίι]6α αἰ γοποοβ θθύνθθῃ τη 8Π4 τηδῃ, ἃ5 ἴΠ6 

τοργθβθηΐαίνοβ οἵ ἴΠ6 ροάβ, ἴθ ν Ἀρροϊῃίθα βθύβοηβ 1685. αἰ βΌ Πρ ]5ΠηΠ6 ἃ ἀπά 

1655 βϑοῦρα 410 θα ουῦ ἴπΠ6 ρθορὶβ ἴο Ὀδίι]6, ἀπ βοπιθίτηθβ νου] ἢχ 

ΠΡΟῺ ΒΟΠῚΘ. ὙΡΆΓ ΚΘ. Βίτα ΠΡΟ, ΏΟΞΘ Δανθηΐαγοβ 1Π ὉΙΤῚ5 Πα βργθαᾶ ἢ15 

Το ποννῃ, ἃπα ὙΠΟ, Πἰν]ηρ᾽ ὈΥ ΠΙΒ 5ιυνογά, νγὰβ8 γσθϑαν ἴο οΟἴδΥ ὮΙ 56 1 65 ἴο 

ΔΠΥ Π0 σου] ΠΟΙ ουΐ ἃ ννουῖπν γθοοτηρθηβθ. Μπηζαγν σομητπδηά {Πι5 

ΠΟΙ ΟΥΓΘ τνᾶ8 ΒΌΓ6 ἴο ὈΘΟΟΙη6 ΕΓΘ Ἰοηρ' ΡΟ] βονθγοϊσηῖν ; θαΐ [Π6 Κίῃρ' 

{ππ5 ταϊβϑοα οου]Ἱὰ ποῦ νϑηΐαγο ἴο ἰηναάθ ἴΠ6 οἱ ῬΥΙΝ]]ΘΡῈ5, ΟΥ̓ΑἸ ΠΏ] Π]5}} [Π6 

ἀποϊθηΐ αἰρηϊγ οἵ [Π6 Ῥυ]ΘΒῸν ογάθγ; [Π6 ῥυϊθβίβ 511] ὅγθιηαὶ πο [Π6 

ΒΡ δῦ οἱδδβ ἴῃ [μ6 βίαΐθ, ἃηα ἴΠ6 τ] Πὰγν θα θυ Δη4 βο] ϊθγβ, ΠΟ τὸ- 

οοἰνϑα [οΥ ἘΠΕ} ΒΟΥ 665 στυδηΐβ οἱ ἰαπα ἔτοπὰ [Π6 Βονθυοῖσ, Οἡ ἴΠ6 ἴθηυτθ 

οἵ οΙπ]πρ᾽ Π15 βία πάτα υΠΘηΘνο 6 ΒΠου]4 βαμηπιοι ἴπθπη, ἃπα ὙΠῸ {Ππ5 

Ῥθοδπτηθ {Π6 ΓΟ απ 6Υ5 οἵ ἃ ποὺν ΠΟΌΙΙΥ, ἸΠΒΘΡΆΓΆΌΪν οοπηθοΐθα ἢ ἰογτιΐο- 

ΤἱΔ] ργορογίν, μ6]4 ποῦν πείαπαϊπρ᾽ οοΪν ἴΠπ6 βθοοπα τπ]ς. 511], Πουγανου, 

50 Κ'ἜΠΘΓΑΙ τγὰβ {Π6 δυΙβῦοογ αἴ 108] ΒΡΙΓΙῦ Ἰῃ ΘΑΥΪν ἘΠΠ165, {Π|6 ΤΟΥΤῚ ΓΟ] ΠΟΘΙ Εν 

δαορίεα {π6 [66 ]]ηρ8 ἃπα Ἰπϑ[Π{π]οὴ8 οὗ {Π6 Θα}]16Υ Ῥυϊθβῦ- ΠΟ]68 ἴῃ {Π6ῚΓ 

4 ΤΆ Δρρθαῖβ πᾶῦ οπθ οἵ {Π|| ῥυϊποῖραὶ 
ΤΘΆΒΟΠΒ Ὑγ ΠΏ ΟΝ τηδθ {π6 ᾿βγδθ] 165. ομδηρθ 
{Π6 1 ΘΑΥΠΘΡ σΟνθυτηθηῦ ἸηΐῸ ἃ ΠΠΟΠΆΤΟΙΥ, 
τγὰ5 ἃ ψγ]5} {πα΄ {πΠ6 Ἰοδάθυ οἵ {Π|6 1} ΔΙ 165 
5ῃου ἃ 6 {πὸ ἢγϑῦ τᾶ ἴῃ {π6 βίδα, δπὰ 
ποΐ, 85 μβαά θη ΒἰΓπουΐο {Π6 οα56, Β θογα]- 
παῖ ἴο {πὸ σϑ]ρίοιιβ Δα ΠΟΥ 165. ΕῸΥ ἃ]- 
{ΠΟ Ρ ἢ ϑϑμλιι6] νγὰβ ποῦ ἃ ὈΥοβύ, γϑῦ 511} ἴῃ 
1.15 ρονθυπτηθηῦ [Π6 τ ]]ρΊοι5. ΟΠ υδοίου ργθ- 
ἀομηϊηδίθα οὐ {πὸ Οἶν1] ἀπ γ]ΠΠ}ανν, ἃ 5 
τῦᾶ8 ΠΑΕΤΑΠΥ {Π6 οα56 ὙΠ ΠΘΥΘ {Π6 ΥὙΘ]]ΡΊΟη 
τγὰ5 50 ῬῈῸΓΟ ἃ πα οἱθναΐθα 1 15 ὈΥΙΠΟΙΡΙ ΘΒ ἃ8 
διηοηρϑῦ [Π6 15γ86}1{68. 

5.ΑᾺ5 ἴὴ Τπαΐὰ, Ἐρυρί, δὰ], ἀπα Αὐ[οᾶ. 
ΤΠΘ ταν οαβῖ ἴῃ" ργρῦ ποιὰ {ΠπῸῚὉ 
Ἰδη5. ἔγουη {Π6 βουθυθῖσῃῃ. ((ουηρᾶτο Ηο- 
γοάοῦ. 11. τ68. ἀπ (ἀδμϑϑὶβ χὶν]. 20--22.) 
Τὰ Αὐοα {π6 Ἐπιραίσ! τ. ἃπα (ἀΘΟΠ ΠΟΥ οΟΥ- 
γΟΒΡΟΠ 64 ἴο {86 ργ]θϑβίβ ἃ πα τ] ]ΠΓἈΥῪ ΟἸΔ 55 οἵ 
Ἐργρῦ; ψΉΘΥΘΑΒ ἴῃ [Π6 ΘΟΪΟΠ65 γΥ Π]ΟἾἢ ὙγΘΥΘ 
τουη θα πθὴ ΒΟΟΙΘΟΥ τυὰβ ἸΠΟΥ6 δαἀνδπορά, 
804 ψΠθη {π6 αἰβυϊποίίομβ οἵ Ὀ]οοὰ πδὰ 
νἱο] ἀρ το Ὁποβο οἵ ρυοροσίυ, {πὸ (ἀθουηουῖ, 
ΟΥ̓ Τ]ΠΠΓΑΥῪ ᾿Δμἀουγηθυβ, ἐουθὰ {πΠ6 ἢγβύ 
διη ἃ πηοϑῦ δ βίου] α] οΪα55. Οοσαραγο Ηδ- 
ΤΟ. ΝΣ. 1855, 2., ΤΗπονα. ΕΠ 21- 
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ΘΑΥΠΘΞΏΘΕΒ ἴο ῬΥΘΒΟΙΥΘ {Π61Γ Ὀ]οΟΟα ρυγ6 {τΌτὰ ΠΥ ΤῊΙΧτασα ὙΠ [Π 6 Οα5565 

ῬΘΙονν ΤΠθιὴ ; ̓Π θυ ΠΥ αρΡῸ5. γ6Γ6 Του ΙΔ 4θη, ἀπ [Π6 τηᾶβ5 οὗ [Πη6 οοτη- 

ΤΩΌΉΪΕΥ ὙΥΟΓΘ ἃ8. ΘΓ Θ[Ὰ]]ν Θχοϊ θα Ὀγ {Π|6 τα ΠΥ ΠΟΌ]65 ἔγοτη 811 οἷν} ἀπά. 

ΤΩ ΠαΥῪ Ῥονγοῖ, ἃ5 ΤΠ6Ὺ ποτα ὈΥ̓ {ΠπΠ6 Ῥυ]θβίποοα ἔγοτη 8}] ΓΘ]! ΡΊΟυΒ δας μουν, 

ἀηα ἔγοια ἴπ6 Κπον]θάρα οἵ ψ μοῦ [Π6 ῬΓΙΘΒΕΥ ΟΥΘΙΓ σγογα πῃ [Π6 5016 

ῬΟΒΒΘΕΒΟΙΒ. : 

Α {τὰ ἔογπι οὗ αὐϊβίοογαον, Ἰαἴθυ ρευμαρβ {πᾶ δἰ ΠῈΓ οὗ ἴπ6 ὕννο αἰγθαᾶν 

ποίϊοοά, τεϊαϊπθα βοπὶθ οὗ {πε} Γδαΐαγθβ, νὮ1]6 1ῃ ΟἴΠΟΥΓ ΡοΪηΐβ 1 ΤΘΒΘ]6α 

ϑνὰ ἔοστῃ. ΑὙΙβοΟγΆΟΥ {Πρ τηρβί σϑοθηΐ [οσὴ οὗ 81, [Π6 διιβίοοσθου οἵ ΘΟ] 68. 
οἵ σοπαιϊοβῦ : ΠΣ {π6 

ΘΟΠΑ ΘΡΟΥ͂Σ θοθοπιθ πος ΤῊ 6 {Π]Γ ΓΟΓΠῚ ΤΠΘῺ 1 τᾶν 08}}] Ὀν ΑΥ οὗ ἀἸβποίϊοη [Π6 
Ὁ] ἴῃ τϑ]ίϊοη ἴο {Π|6 

φομαμονοά. ἉΓΙΒΓΟΟΥΔΟΥ οἵ οΘοπαποβί. Απ ᾿Ἰπνδα!ηρ' ΡΘΟΡ]8 ΟΟΟΌΡΙ6Β {Π6 

ΘΟΙΠΙΓΥ οὗ ἃ ΡΘορ]α οὗ ἃ αἰθτοπῦ τὰθθ: {Π6 ο]4 Ἰημδθιϊαπῖβ οἰ ΠΟΘ Ὶ Βθοὶς ἃ 

ΤΘΙαΡΘ. οἰβθυνῃοῦθ, ΟΥΓ 816 τϑαποθα ἴο ἃ βίαΐϊε οἵ νϑββα]αρ ; ΠΟΥ ἄοθ5 βύθῃ 

{Π6 11 τ ΘΠ] ρΊοΟη βαγνίν [Π6 σοητηοι τθοῖ. ΤΠ6 ΘΟΠ]ΠΘΓΟΙΒ Ἰηγοά σα {ΠΘῚΓ 

ΟΥ̓ ἸηβἊΠ{πτ]οπ8, αἰ ΥΊηρ᾽ ἴῃ ΤΠ 61, Ἰῃΐου Πα] Υϑ]δίϊοηβ Δοσογάϊηρ ἕο {Π6 ΟἹΓ- 

Θαμπηβίδηοοβ οἵ {Π6ῚΓ Ῥγθνιοαβ οοπα!Ποη, Ὀὰΐ Θβία Ὀ]ΠΒΗ]Ὼ Ρ᾽. αἰννανβ οπ6 ἀπά 

[6 βᾶτηθ σϑαίίοη δύση ἔπθῖι πα {Π6 1} Καθ] Θοῖβ, [Π6 γϑ]αίοη θοῦ πο- 

ὈΠΙΥ Πα Θοτημποηα]ῖγ. Τηΐθυιου Ἰθδθυβ, ΟΥ̓ ΘΥΘῚ ΘΟΠΊΤΠΟΙ 50] 16γ5 οἵ α185- 

{ΠΡ ΒΠ6α ὈγΆνοΥν, ἴθ Π6 ΘΟΠΟΑΠΘΙΙΠΡ᾽" ἈΥΤῚν, ΔΟα] ΙΓ α Ἰὰπβ, ἀπ Ὀθοδίη8 

ΤΟΥΤΟΥΊ] ΠΟΌΪΘ5 ]ἢ τοβρθοῖ ἴο [Π6 σοπαθογοα ρθορὶθ; ψΏ116, οα ἴῃ 6 

Οἴμοι μᾶπηά, [πΠ6 σοτητηοῃ ᾿πίογοδί πὰ ΘΟ ἀἰδηΡῸΓΒ οἵ [Π6 ᾿ηνδάθυβ 

ἄγον ἘΠθῖὴ 8}}] τηοτ6 ΟἸΟΞ ον τοροίπει, ΔΠ4 αἰ] ΙΕ ΠΘα οὐ ἀθβίγονθα {Ποβ6 

ἀἸΒΕ ΠΟΙ Ομ5. οὗ γταηῖς ΜΠ] τηϊρηῦ πᾶν οχιβίθα Ὀθῦννθθη {πθπὶ ἴῃ {Π6ῚΣ 

ΤΟΥΤΩΘΙ οουηίγν. Α ΠΟΌΙΠΥ οὗ τὰοθ βιιοοθθάβ ἴο {πᾶΐ οἵ ἔδυμν ; ἃπα 15 

Βυλταθα ἔγοπὴ ΘΟΥΤΓρΡίΟη ΟΥ̓ [Π6 58Π1|6 ΓΘΒΙΓΙΟΙΟΠΒ. ΠΡΟῺ 1Π’ΘΥ ΠΑ ΤΊ Ρ6 νυ] 

ῬΘΙΒΟΩΒ ποῦ ΠΟΌ]6, [Παΐ 15 ἴο βὰν, ποῖ οἵ ἴπΠ6 σοῃηπουηρ ΡΘΟρ]θ. [Ὁ ψ}}} 6 

ΟὈβουνϑα {Πᾶΐ 1η 81} {Ππ656 σᾶβθβ ἴΠ6 Ἀβοθπθποῦ οἱ Ὀ]οοα 15 51}}} {π Ῥτθνα}}- 

ἸῃΡ᾽ ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ, Ἰμβουθποῦ {Παΐ ονθη ὙΠΘΠ ῬΑΓΓΔΠ]ν ἸηΓΘΥΤαρ’Θα, ἴῃ Οὴ6. Οα88 

Ὀγ ἴπ6 δάτηϊββίοη οὗ ἃ πη] αγν Ἰθαάου ἃ Πα Π15. ξΟ]]Ονοὺβ ἴο βῃδγθ ἴΠ86. βονθ- 

τοϊσπΐν οἵ {Π6 ρυϊθβί- ΠΟΌ]θ5, ἀπ ἴῃ {π6 οἴπον ὈΝ {Π6 οἰγομτηβίαποθβ οὗ {Π6 

οοπαπδβῇ πδίιγα! ]ν ἸΤΩ ΑΙ ΓΙ Ρ᾽ 1] ἈΥΕΠΠΟ18] ἀἸβοιποίίοπβ θθέννθθη [Π6 ΘΟ] ΘΓΟΥΒ 

1Ποιηβοῖνοβθ, 501] Ὁ Βοὺὴ τϑοονουθα 115. ἔοσοθ, ἃπα ργονθα οὐἱν ἴο Πᾶνα 

ξουτηθα ἔου 1161 ἃ πθὺν μη], πὰ ν Π]Ο ἢ 1 οΘοπ παρα ἴο ἤονν νυ ονθῃ ἢ 

Ἰπούθαβα οὗ βίγθηρτῃ δηα γὰρ αν. [Ιἢ [δοῖ, ΠΟΌΠ]Πν Πμανὶηρ᾽ ἰΙςθῃ ῬΓΟΡΟΥΥ 

ποῦ 50 τη 0} ἰηΐο 115. Δ]Π]ΊΆ ΠΟΘ. ἃ5. ἰηΐο ἰἴ5. βούν!οθ, Ξἰγθηρ  ΠΘὨΙΠρ᾽ [56 } νν] ἢ 

[Π6 γτϑὰ] βουνοῦ οὐ ὑυθα] ἢ, νϑῦ τηακίηρ ΠΟΌΪΘ ἀθβοθηΐ ἃ πθοθββατν αυδ]1ῇοα- 

τίοη, τυ πουτ νυ Β]Οἢ ΡΟ] ρονγοῦ ννὰβ ἀπαϊζαϊ 8 016, θβί 5 ῃθα 1{Ξ 6} οἱ 

ἃ βγτηοι Ὀα515, ἃΠα ορροξββά ἃ ὈΔΥΤΙΘΥ ἴο {πΠ6 δἄναποθ οὗ Ῥοραϊαῦ ῬΥΙΠΟΙΡ]65 

6 ΤῊϊ5 νγὰϑ {πὸ οἄβο τῖτἢ {πὸ Του δ η5 ἴθ ὁ“ ΠΟΠΊΠΊ6Β ; 118. Γαγθηῦ ἀ65. ΟΠ Π65. ΠΟΡ]68 
ῬοΙορΡοππθϑιιβ ἰοῦ πὸ οοπαιιοβί, ἃ5. 180 “' οὖ σοηβι ἀθυΆ 0165. δαργὸβ ἀπ βάχοι δαΐγο- 
τ (πὸ Νουιηδὴβ ἴῃ Επρίαπα, “1,05 νὰ- “9015 υἱόν, δας ΓΘ ο 5 ΠΟΡ]6 1πι]- πηθ6, Πιδ- 
ἐς Ἰρί5. ἀ6 Τ᾽ποιηθ ἀἄγμιθ8. Νουιηδπμα, 580η ““ [οπδηΐ σουχθό βοὰβ 1 ὁρόε ἀθ 1 ἐϊγδηρον,᾽ 
“ς ἔραν ῦ, 80 ρογίο-ἰδποθ, {αγοηῦ ρθη 115- ὅο. Τίθυνυ, ὕομιθ 1. Ρ. 343. 

αὐ 

Ηνδυ νυ. τω, 
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ΠΟΙ. Ἰοπρ ἀεϊανθα {Πθῖγ {ὐϊαπαρἢ, ἀπά τοηάθγθά τ ἰὴ ἴπ6 οπμᾶ ἴη- 

ΘοΙηΡ]οΐθ. 

ΤῊΘ βοοπάθπου {π5 δπ]ογθα ὈΥ ΠΟ] ὈΪοοα τγὰβ ποῦ τηθυοὶν {Π6 ἔτι! 

οὗ [Π8 παίυγαὶ τοβρθοῦ ὑπ ΒΙΟἢ τηθῃ ἴθ] ἴον ἴΠπ6 5οη8, ἃηἃ δνθὴ [ῸΓ {π6 

Τὴ αξοοπάοπον οἵ ἀοβοοπάδηϊΐβ, οὗ ἔποβθ Ποὺ Πᾶνα Ὀθθη 1] πβίτουβ 1ῃ ΤΠΘῚΓ 
ὈΙοοά νὰβ βοιηθίϊ πη 65 ᾿ Ξ Ε 
{ιδὲ ἀπά πδταταὶ ἦν 5 ΒΘ ΠΘΥΘΠΟΩ. ΤῦνῸ ΟἾΠΘΙ ῬΟΥΘΥΓᾺ] οαιιβθ8 σοῃἐγ αϊθα ἴο 1ἴ ; 
ο 15] . Ρυΐ ννὰβ - . - 7" - 

ἀρρ απος ἢν μαα ἴΠ6 016, ἃ 768] ΒΙΡΘΥΙΟΥΙΥ οἱὗὁἨ ΤΟΙ ΠΆΥΥ ῬΥΟΥΤΕΞΒ ΟΥ̓ Υ]ΒΆΟΠῚ, 

Ξπτα ἢ Ὑτο ΒΌΘΝ ἃ5. αἵ {Π|5 ἄαν ἀἰβεϊπρυβηθ5 [π6 ἘΠασορθαη ἔγοτα {Π6 

Ηοιοηΐοίβ οὐ {Π6 παίϊνοβ οἵ Νεὺν ϑουῖῃ Δ  α]θβ, δια ὑΒΙΟἢ Πὰ5. ΘῸΓ 8ο- 

ΘΟΙΠΡΆΠΙΘα οογίαϊη τασο5. οὗ τη Κη ἃ8 ΘΟ ραΓ αὶ τυ] ΟἴΠΟΥΒ; {Π6 ΟἾΠΟΥ 

τᾶν ὃ6 ουπα ἴῃ ἴΠ6 ἀοοίγη685 οὗ ἃ [156 γθ]]ρΊοη, Ψ ΒΙΟἢ, Πανὶηρ' ἢγβῦ πιαθ 

ἴο 1[Ξ61 ρ᾽οαβ5. οἵ τῆβθῃ, ἰϑαρηΐ, ἃ8 ἃ Θοηβθηιθποθ οὗ 1Π15 ἀοοίγίπο, [Πδΐ ἴΠ6 

Ῥοξίοσιν οἵ {Π6 πιθη ἴππ8 ἀοιῆθα νου ἘΠΘιηβ ον 5. οὗ ἃ ΒΙρΡΊοΥ ογάθυ {Ππᾶη 

1μ6 ὈᾺῚΚ οἵ πιδη κι, ἃ Πα ὑυ γα τηογα να] θα ἀπὰ Ἰονθα ὃν ἴπθὸ βοὰ ψΠὸ ἴῃ 

ΒΒ τιοσῖα] βίαΐϊθ μδὰ Ὀθθη {Π6ῚΓ ργορθηϊῖοσ. ΟΥ̓ [Π6β6 ἴνγο οαιβθβ, [8 οὴ6 

τος ὙΠΟ] Γοὰπ 64 οἡ [Ἀ]βθμποοά ; {Π6 οἴμοι γοβίθα ον ψἢδΐ νγὰβ {τ ΟΠΟΘ6, 

Ὀαΐ ᾿ῇ νγὰβ ἃ {γα ποΐ δἴθγῃδὶ ἃπα πθοθϑβαᾶῦν, Ὀὰΐ [ΘΙ ΡΟΥΆΤΥ ἃπα οοη- 

Πηροηῦ; ἃ {τὰ} [Π6 ἔδυ οὗ Ποϑα εχβίεποθ Ὁ Ὀθοᾶτηθ ἔΠοβ6 νν ΠΟ φρτοπίοα 

Ὀγ ἴξ ἴο ἄο {πεῖν Ὀδβδῦ ἴο θυ άρθ. ΠΙβθγθποαβ οἵ το πᾶνε ποῖ γϑῖ ὈθΘΘη 

Ῥγονθα ἱπάδθβίσγιοιὉ]6, ἀη ἃ [Π6 ργο Δ ὈΠΠν 15 {παῦ {πον πρῦ Ὀ6 τοιηονϑά 

ΟΥ̓ ἸηΠη16]ν Ἰοββθηθα, τ ἘΠ6 τηθιη θεῖε οἵ [Π6 ΒΌΡΘΙΙΟΥ τὰσα 5ῃθυγθα Πα] ἃ5 

ΤΟ ΘΆΡΌΓΠΘΕΒ ἴῃ ΘΙ ν Πρ ἃΠ4 ΘΠ] ἢ ΘΠ {Π6 ἸΠΓΘΓΙΟΥ, ἃ5 ΤΠΘΥ Πᾶν 

ΘΈΠΘΓΆΠΥ ἄοπα ἴῃ ἀθρυδάϊηρ πο. Βαΐ {Π6 β.]0 οὗ 8}] γ᾿ βίοογαοῖθβ Πὰ5 

οοηβιβίθα ποῦ 50 τηθποῇ ἴῃ ΓΠ6ῚΓ ΟΥΙΡῚπαὶ ΔΟααΙΒΙΠΟἢ Οὗ ρονγευ, ἃ5 ἴῃ {Π|6]1 

ΘΥΞΘΥΘΓΆΠΟΘ ἢ Τοίδιηηρ 1 : 50 {πα ψ Ππαΐ ννὰβ ᾿πποσθηΐ ΟΥ̓ ΘΥΘΠ ΓΘΆΒΟΠ-" 
δὃ᾽ 

4016 δ [Π6 ὈθρῚ Π]ηρ᾽, μΠὰΞ Ὀθοοτηθ ἴῃ Ἰδίθιυ {ΠΠ] 68. Δί ΟΟΙΟΙ5. 1Π] αΒΕ1.Ὲ ; ἃ5. 1 

ἃ Ῥαγοηΐ ἴῃ ΠΪ5 ἀοΐαρθ 5που]α οἸαΐτη ἘΠ 6 βάση Δα ΠΟΥ Οὐ ΠΪ5. 50 ἴῃ ἴΠ|8 

ΥἹΡΟῸ οὗ τπδηΠποοί, ν᾽ ΠΙΟἢ ΓΟΥΤΊΟΥΪΥν 1π {Π6 τηδίαγιν οὗ ΠῚ5 οὐσῃ ΓΔ Οα] 165 Π6 

Πα δχοϑγοϊβθα παΐασγα!]ν ἃπα ργοπίδ]Υ ονοῖ ἴΠ6 Ἰη!ΆΠοΥ οὗ Π15 οΠ1]ά. 

ΤῊΘ ῥυϊποῖρ]8 ἴπθπ οὔ {Π6 ἀβοθπάθπου οὐ ΠΟῸ]8. ὈΪοοά ΠΘΟΘΒΒΆΤΙ]Υ ΤηΔΥ 5 

πο Ἰηΐαπον οἵ τη ΚΙΠα ; ἃπΠα ΠΟΥ νΘΥ Ὁ Πὰ5 ἰοπρ σοπτ παρα ἴο οχιξί, τ 

ΠΠΔΓΚΒ ἃ βίαϊθ οἵ πα που ἀππαΐαγα }]ν Ρτο] προ ὈΥ 1Π6 56] ῆβἢ ροϊϊον οὐ 

ΟΥΓΆ]Π8] πΘρ]θοῦ οἵ μοβθ ΠΟ οὐρΐ ταῖΠου ἴο Πᾶνα ρυδάμα]ν {γαῖ πθα 1{ τρ 

ἴο {π6 ᾿Ἰπάδθρθπάθποθ οἵ πιδηποοά. 1 πον ργοςσθθα ἴο δχδιηῆθ ἴπΠ6 οοῦγβα οὗ 

ΤΟΝ {Π|5 ἀϑοοπάοπον ΟἸΓΟῸΠΙβίθ 065. Ὁγ ΠΟ. [Π]5 ἈΓΙΞΓ ΟΟΥΑΙΙΟ8] ἀΟΥλΙ ΠΟ. ΠὰΒ 

ΤΗΣ ἐραρο ὑτν μο ον Ὀεθη ΤΟνουτῃτοση ; Ὀν νπαΐ ππίονναγα οᾶιιβθβ {Π6 ΟΥἹΟᾺ] 

τοὺς Ῥογιοάβ οἵ [Π15 ὀνθυζησουνν Πᾶν 1Π ΠΠΔ ΠΥ ᾿Π5[ΆΠΟΘΒ5 ΟἿΪν Ἰοὰ 

ἴο ἃ ΜΟΓΞΘ ἃΠΑ τηοτθ ΠΟροΙθεβ ἀἸβογάθυ ; ἃη4 ΠΟΥ͂Ν, ἴῃ ΟἴΠΘΥ οᾶβ65, {Π6 ρεῖ- 

ΡΟΞ65 οἵ (σά ἔογ ἴΠ6 ργόρυθεβ οἵ ἴΠ6 Παπηδῃ γὰσθ πᾶν Ὁ η Ὀθίζου ΔηβννοΥ- 

εἦ, πὰ 1Π6 τηογὰ] ἀπ ΡΟ] 08] οοπβετςαςοη, θη τθοονογθα ἔτομι 16 

5Ποοῖς οὗ 15 οὐἱβῖβ, Πὰβ. ΡΌΠ6. ὁπ. ΘΙ ΓΠΓᾺΠ]Υ τονγαγαβ {π6 [}} ρογίθοιιοη οὗ 

15 Ὀοίηρ. ΕῸΓ [Π15 βῬγροξα Πθη ᾿Ὁ Μ}}1 θ6 ΠΘΟΘββαΙΎ ἴο ἴγασθ [ῃ6. ΟΥΡῚ ἢ 
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ὉΠα ῬΓΟΡΎΘΒΒ οὗ [Π6 δβίαϊβ οἵ ἴπ6ὸ ΟΜ ΜΌΝ, ποίϊοιηρ' ῬΑΙ ΘΟ ]ΑΥν ἴΠοβα 

Οδιι565 ΜΥΠΙΟῊ ᾿πῆπθπορα 1ζ8. οοπα ΠΟ, ἀμ ὙΠΟ Βουνθα ἴῃ ΒΟΠῚΘ οάβ565 ἴο 

ΘΩΒΌΤΘ Δηα ΘΟΙΏΡΙοΐβ 115 νἱοΐουν, Οὐ ἴῃ οἴποιβ ᾿τηρθαθα 115 παῖαχγαὶ οτονίῃ, 

Δ Πα Πᾶνα Κορ 1 1ῃ ἃ βίαϊε οἵ ρουρϑίμαὶ 1πϑ]ρ ] Ποδη66. 

ΤῊ ϑαυ]δβῦ ἔοσπ οἵ ἴΠ6 οχιβίθποθ οἵ ἴΠ6 σοτητηοὴβ. ἈΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 {Παΐ ἴῃ 

ὙΠΙΟΝ {πον ΕΘ πὸ οΟἴμοῦ {πη ἴΠ6 5]αν 88 οἵ ἴΠ6 ομ]θῖβ Οὐὁ ΠΟΌ]65. ΤῊΪβ 

15ὲ ἴοτπι- ποτ {π6 ΟΥΠῚ ἈΡΡΘΑΥΒ [ἢ ἴΠ6 ΠῸΠΠΘΙΟ5. ΠΟΙΒΕΠ ΠΟ] 45 οἵ {πῸ Πραήβ οἵ 

ἘΣ Ἐοοη παπς (ἤδ Ῥαβίογδὶ {π1065, δἰπηοϑῦ θθίογα ΔπΥ {πϊηρ᾽ ἀθβουνίηρ {Π6 

ὨΔΠῚ6 Οὗ ἃ βίαϊθ νγὰϑ ἴο θ6 τηθῖ ἢ. Αἴ ἃ τηθοῇ ἰαΐου Ῥϑυϊοα ἴὉ ργοναι]θᾶ 

ἴηὴ ΤΡΑΥΙΗΐΪα, ἃηα μὰ Ὅθθη ομθ οἵ {πμ6 ομαιδοίογ βίο οὐ {πὸ ϑοϊανοηΐϊο 

ὨΔΕΟΙΒ ἴῃ τηοάθτῃ ΕσΤΟρΘ. [ζ παίαγα!]ν τᾶ Κ5 {Π6 Ἰπέαπου οἵ βοοϊθῖν ὑΠποη 

1Π6 ἸΠΓΘΓΙΟΥ ΟσΟαρδίοηΒ οὗ ΠΠ{6 ἀμ 8}1] σοϊηπηομ {γΓ8465 ὑγ γα [ΟΠ] ον οχ- 

Ἰαβὶν ον Ὁν 5]ανθβ οὐ ὈΥ͂ ὃ [ουθίρ ΘΒ ; 8Π4 Ὀγ {Π6 [ογπηθυ ῬγοΌΔὈ]ν βοπια- 

ὙΠδΐ ΘΔΙ]]ΘΙ ΤΠ ὈΥ {πῸ Ἰαϊίεσ. Τῇ ομϊεῖβ οὗ ἃ {1 06, τ ΒΘΙΠ ΟΣ {ΠΘῪ ποτα 

ΟΠΘ ΟΥ̓ ΤΊΔΗΥ, ἤχοα {ΠΕ6ῚῚ ἀνα] Πρ οα ἴΠ6 ἴοΡ8 οἵ ΙΒοϊαϊθα Ὠ1115, Οὐ μεσ, ἃ 

ὶ ΒΙΡῚΝ [4016 Ἰὰπα ἰουτηϊπαίθα ἈΌΤΙΡΕΥ ἴῃ ῥυθοϊριτουβ οι: ποθ (ΠθΥ πιδάθ 

161 ΓΟ] Ουγουβ σοηβίγιος τγ8}15 ΤῸ {πεῖς ἀείεποθ, πα πὶ πῖπ 1Π15 Του θα 

ῬΓΘοΙποῦ Ποὺ ᾿νθα ψ]Ὲ ἘΠ 61 ΓΆΠΏ1Π165. ἀπ {Π6ΙΓ ρούβομὰ] αἰτεπααπίβ, απὰ 

ὮΘΓΘ αἰδὸ ἴπϑὺ τηδάβ ἃ ρ]δοβ οὔ ψουβῃὶρ [ῸΓ [Π86 ροάβ οὔ {πεῖν ἐαῖπευβ. 

Βεῖίονν, δ [π6 ἴοοΐ οἵ [Ππ6 81], τοβθ [Π6 ἀντ Π]ηρ8 οὔ {Π6 ταβϑὶ οἵ {πεὶν 

ἀδρθηάθηΐβ, [Π6 Κβθρεῖβ οἵ {Π6ὶ ἤοοϊκβ ἃπα Πουῆβ, οὐ [Π6 ου]εϊναΐουβ οὗ 

πεῖγ Ιαπάβ, νῆο ἔῸΓ {ΠΣ οὐγῃ ΞΘΟυΤΙ ἐγ ὑγοτα ο]δα ἴο ᾿ἶνα τππάθυ ἴπ6 ρῥτο- 

τϑοίίοῃ οὗ 1ῃ6 οσαβί]6 οὔ {Πποὶγ ομϊθῖ. [1 βενθσαὶ οὐ {π686 ΠΠ{||6 ἐσῖθθβ. απϊτοά 

ἴο ἔΟγ Οὴ6 ΡΘΟρ]β, ποὺ σου] βοιηθίϊπη85. ΟσοαρΥ ἃ βροῦ ὙΠΟΙΟ βθνογαὶ 

ΘΙΠΙΠΘΠΟΘΒ ΕΙΘ ἴο θ6 [οπ Πα, ΠΘΔΥ ἴο ϑδοῦ ΟἸΠΟΥ, νεῖ ἀἰβιιηοῦ ; πα Θδοῇ οὗ 

ἴπ6ξβθ ψου]ὰ [ὈΥΠπὶ ἃ βθραγαΐῖθ κώμη, ΟΥ̓ Υ]Παρ6, ἀρρτορυϊαϊθα ἴο ἃ ξϑραγαΐθ 

τυ 6, γΣν}}116 81} Τοριϑῖ δι οοτῃροβθὰ {Ππ6 οἱέν οἵ {π6 ππὶτθα ρθορὶθ. 9 Βρατίὰ 

γγὰ8. 8Π Ἰηϑβίδποθ οἵ ἃ ΟΥ̓ ἴΠπ5 ουπιθα οαΐ οὗ ἃ οἸαβίοι οὗ αἰβιϊηος νη]ὰρο5 ; 

8 η41, ΔΟΟΟΥΑΙΠΡ' ἴο ΞΟΙῚ8 ΟΡΙΠΙΟΠΒ, ΟΠ τνᾶ5 ἃποῖποσ. Βαΐ ἴῃ βϑποταὶ {Π6 

ΟΥΡΊΠΔ] οἰτγ" οοπβίβίε ἃ ῬγΟροΥΥ οὗ οη6 ἔουῆ θα ὁποϊοβαγθ, οὰς σου Ἰηρ᾽ 

δτουηά, τυ] οἢ οοπίδϊηθα ἴῃ6 Βαϊ αἰϊοηβ οὐ {π6 οὨϊοῖβ ἀπα {Π 61 ᾿Ἰτηπιθαϊαΐθ 

ἀδρεπαθηΐβ, νυ] [Ώ6 ἴθι ρ]65 οὗ {πεῖν μουθαϊξαγν ροάβ; ψ}11|6 [Π6 ἀνθ] ρ5 

οὗ {88 ταβῦ οὗ {Π6Ὶγ ἀθρεπάθηΐβ σγοῦθ Ὀμ10 10 τυ που 1Π6 τγ 8115, οἰ ἔπ ον αὖ [Π6 

7 Τυβκᾶη. ΧΙ1,1. 2. 
8 Παρ᾽ ἐνίοις ἦν δοῦλον τὸ βάναυσον ἢ 

ξενικόν. Αὐἱδίοι]θ, Ῥο]τ1ο5, 111. 5, 3. 
9 866 Τμαογά, 1, το, 2. ἃπα {πῸ ποίρθ. 
10 ΤῊ. ΟΝ. ἃ ᾿ΆΥΡΘΥ 508]6 Βθθὴ8 ἴο Πᾶγθ 

Ὀθθὴ {Π6 Ρ]δῃ οἵ βουμθ οὔ {πὸ ργϑαῦ βαβίθυῃ 
οδρ 415. Υμαῦ νὰ. ῬΥΌΡΘΥΥ οα]]ο {Π6 
οἷν οἵ Ἐδραΐδμα οοηβιβίθα. οἵ βθυθὴ οοη- 
οοηίσις ἐουι ἔθ δποϊοβασθβ, {πΠ6 οχίρθυμαὶ) 
οἴγοῖο Ὀοίηρ ἀροὺῦ {Π6 5βῖχζθ οὔ Αμοηβ; θαΐ 
811 {Π686 ΟΥΘ. ΟἾΪΚ {πὸ γϑϑίάθποθ οἵ {116 
Κίηρ, ἀηὰ ἈΡΡΑΥΘηΑΥ οὗ {πὸ ΠΙρΡΉΟΥ οαβίθϑβ, 

1:6 τηδρὶ δ ῬΥΪΠΟΙΡΆ] ὙγΑΥΥΪΟΥΒ : {Π6 Π858 

οὗ {π6 Ῥοριυ]αίίοι Ἰνοα πὶῦποαῦ {πὸ νν8}]15. 
866 Ηογοάοίύ. 1. 98. 99. 1. ὅ0 ἴῃ ΒδΡυίοη, 
[Π6 ρυϑαῦ θιΐουμαὶ νγᾺ}}15 Θποϊοβθα ἃ αἰβένϊοῦ 
γαῦμου {πῃ ἃ οἰΐγ, Ὀαὺ τὶ πῃ {Ππ656. ὙῸ ΓΘ 
ὕνσο 5:18 16 ΤΥ ἸΠΘα Θηο]οβασοβ, {πὸ τον 
οἵ ΒοΙτι5, ἅμα ὑπὸ τον] ἀΔΥ ΓΟ ΟἹ Ῥγθοϊηοῦ 
οὗ {π6 οουχί, νον, ἃ5 ΤᾺΣ ἃ5. γχὸ ὁπ πάρ 
ἔγοτὴ {16 δαὶ βίϊηρ γϑιηδῖη8. οὗ 1, οχίθπαρα 

Δ]οπρ {π6 ἘρΡγαΐθβ ΤῸ ἃθοιῦ ὕνγο γη 1168. 
(ὅθ. Μύ. ἘϊΟ 5 Μομπιοῖν, ἴῃ ψ ΒῖΟμ. {6 
Μ)ΟΙθ6 βϑθιὴβ ἴο δβυ ἴο {π6 βασιλήϊα 
οἵ Ἡοδγοάοίιι, 1. 181, 2.) 

ΠΡΡΎΨΎΡΨΥ 9  ΘΌΝ 
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ἴοοΐ οἵ ἴπ6 ἈΠ], ΟΥ βοαίίζεγε ἃ ονεὺ [Π6 βυγγουπαϊηρ σουπίτν. Απάᾶ {Πμ656 

ΤΏ6 ἢ, ποῖ ᾿Ἰν]πρ ἴῃ ἴπΠ6 ἴον Ὀαΐ τουπα ἀροῦΐ ᾿ξ, ποῖ οἰζΖοηβ Ὀὰΐ 46- 

Ῥεμαθπίξ, σσεσα [ῃ6 ΟΥΡῚ ΠΑ] περίοικοι οἵ ἀγοοίδη Ηϊβίοσν. ΤΉΘΙΤΓ ΠΌΓθΘΓ5 

ἴῃ ῬΓΌΘΘΞΒ ΟΥ̓  ΕΠ16 ᾿ποΥθαβθά, πα [Π6]Γ οὐῃ ΘΟΠΑΙ ΠΟ ᾿πηρτονεα. ΤΏΠΘΙΓ 

ΠΌΠΊΌΕΙΒ ἹΠοΥΘαβθα ὈΓΥ ἴπΠ6 ΠυΙΏΌΕΥΓ οὗ βίγδηρειβ, 0, ἴὴ ἃ τις ἀπά 

τπιηβοί 164 βίαϊα οὗ βοαοϊθίυ, ὑγ6γῈ σοπβίαΕΠ]ν αὐνε ἢ ΠΌΤΩ {ΠΕῚΓ ΠΟΙ.65 ἴω ξθεὲῖς 

ἃ Ταῖαρο δἰβθύγῃογ ;᾿ ἴΠ6 5]ανθβ ΟΥ̓ ΓΟ] ο 5 οὗ ἃποΐμου. οὨϊοῦ, το ΠοΟρΡΘα ἴο 

πα ἃῃ δβδβιθι ΞΘΥΨΙΟΘ; δανθηΐυγευβ δἰίγαοίθα Ὀν [Π6 τα] αΥῪ ἔδμηθ οὗ {ῃ6 

{06 ἴο ΒΊΟΝ πον ἀδβιγθα ἴο 101η {πη βοῖνεβ; 8Π4 τηθῃ ΜΙ Ὀ]οοά οἡ 

{Ποῖ μαηάβ, ἤγίηρ ἔτοτη ἴῃ νβηρξᾶποα οὗ [88 Ἄτην οὗ Βἴπὶ μοῖῃ [ΠΟΥ 

Βα 5]αϊη. δύβοῃβ οὗ [Π8 Ἰαβί οἱαββ, ἃ5 Ὀθιηρ' οἴζθη οὗ ποΌ]6 Ὀ]οοά ἴῃ {Π61Γ 

ΟΥ̓́Τ {ΠῚ 6 ΟΥ̓ΘΟΠΠΙΓΥ, ὙΕΓΘ ΤΘΟΘΙν α 85. ΟἸΓΠΖΘῊΒ 111 ΤΠΘΙΓ ΠΕῪ Ποιηα: Ὀαΐ 

ξαρΊΓν 65 οἵ Π6 οἴου ἴνγο ἀθβουιρίοπβ βυν6]] 64 [Π6 πα ΠθΕΓ οὗ [Π6 περίοικοι, 

ΟΥ ΘΟΙΏΙΠΟΠΒ. ϑΟΙΠΘΙΠΠ6Β 150 ἃ ὙὙΠ01]6 ΡΘΟΡ]6 δΘχρεὶ]θα τότ Π 61 ον 

ΘΟΙΠΊΓΝ, ΟΥ ἰοὰ ὈΥ ΒΟΠΠ6 Οἴμευ σᾶσβα ἴο 566]. ἃ πε 8066, 5ο0]1οἸ64. ἃῃ 

ΔΒΥ ΠΤ ἀτηοηρσβύ {Π6 ἸΠΠΔὈΙΔηΐβ οὗ ἃποῖμευ οἷν. ΤΠδν ασα δατηϊθα ἴο 

ἄν 6 }1 στ ἴΠοπι, (σύνοικοι ἐγένοντο,) 1πκ6 [Π6 Ξγδθ] 165 ἴὰ Εσγρί, δπὰ [Π6 

Ῥο]αβρὶδπβ τη ἐΖΑτοα ; πα Πδ4 ἃ ἀϊβεϊηοϊ αιδτίου δβειρηθα ἔοτυ [Π61Γ ταβὶ- 

ἄδποθ: Ὀπΐ ποι ΠΟΥ ὑγοσα ἴΠπΠ6586 σοπβι θα ἃ5 οἰ ΖΘ 8, 84 δἰ ΠῚ σοπέϊπηποα 

αι ἀἰξεποί τᾶσθ, δῃη ἃ σγοσα βι]θοΐθα ἴο [ῃ6 ἀογηϊπῖοπ οὔ Π6 οἰ ΕἸ] Ζθη8 111 [Π 6 ν 

ΕΓ ΕἸΤΠΕΥ ἀγίν θη ΟΥ̓ ὈΘΟΔΤηΘ ΘΗΔὈ]Εα ἴο Θπηϊσγαῖθ ΟΠῸ6 ΠΊΟΓΕ: ΟΥ̓ 1 {πο γ 

ὈΙΘησ θα ΜΠ [Π6 οἱ] ᾿π]ΠΔ Ὀϊταηΐβ οὔ {Π6 Ἰαη, 10 νγὰβ ἢ [6 σοΙητη ΟΠ, ποῖ 

ΜΠ {Π6 ΟἸΕΖΕπξ ; πα πον 5υ 6 1166 {Π6 τηᾶ885 οὗ [Παΐ δἰγθδάν τηϊχϑα ρορυ- 

Ἰδίιομ τυ ΒΙΟἢ νγὰ8. σΤΌ ὋΡ ἀγουπα [Π6 οἷΐν οὗ [πε οὨϊοῖβ, 8π4 συ] οἢ τηδάθ 

1 πονῦ ἃ οἰΐδα6] πη {π6 τηϊάβί οὗ ἃ οἱΐν, ταί που [Ππ8π [Π6 ῬΥΙΠΟΙρΑ] ρατέ οἵ [Π8 

οἷέν 1561. Μεδπίϊτηθ, υνῃ}]6 [Π6 πυτηθετΞ οὔ [Π6 σΟπηΤΏΟη8 ΤΠ 8 ̓πογΘαΒθά, 

ἘΠ 611 σοηάϊτοη ᾿πηρτονθα 4]1Ξο. [}π {ΠπΠ6 τη! α]6 ἀρῈβ [Π6 διμδποιρδίοη οὗ {Π6 

Βοσῖβ οἵ [Π6 ποΌ"ΠΙν νγὰβ ἸΔΥΡῸΪΥ οἤβοΐθα Ὀγ ἴΠ6 ᾿πῆπεθποα οἵ Ογιβεϊδηϊίν ; 

ΠΟΥ γγὰβ ἴΠ6 ΠΌΤΟΝ 5]0ν ἴῃ ὉΤΡῚΠρ ἴῃ {Π15 ᾿πβίδποο ἃ [1]] σοτηρ] ποθ ψ ἢ 

[μ6 βριτῦ οὗ 1πΠ6 σΌβρεὶ. Βαΐ {[Π6 σΌΒΡΕΙ δάαγθββθβ 156} Ἰῃ νδῖη ἴῃ ΟἿΓ 

ἄδνβ ἴο ἴΠ6 Ῥυορυϊθΐουβ οἵ βἸᾶνθβ; ἀπά [15 ΑἸ ΠΌγθμοα. ΠΘΙ [ΠΟΥ ΔΥΪ565 ἔΓΌΤΩ 

ΔΠΥ͂ ΠΊΟΓᾺΪ ΒΌΡΘΤΙΙΟΤΙν 1π [Π6 ΠΟΌΪΘ ΟΥ̓ΘΥ ἴΠ6 Ρ]Δπίθυ, ΠΟΥ͂ ΔΙ [οροΊ ΠΘΥ ἔγῸΠὶ 

1ῃ6 αἰταΙΠΙΒμΘα ΖΘΔ] οὗ [ῃ6 ομυσομ. [{ βρτϊηρβ οαΐ οὗ ἴΠ6 ἀΙγθηΐ σο]δίϊοῃ 

ἴῃ ὙΒΙΟΏ {πΠῸ βἴανθβ βίοοα ἴο {61 τηδβίουβ. Τὴ ἀδθροπαθηΐβ οὗ ἃ ἔδβιαδὶ 

ΠΟΌΪΘ σγεσα ἴΠ6 ᾿πβίγυμηθηΐβ οὗ ΠΒ ὈΓΠ4Ὰ6 ἃΠα ΡΟΥΘ ΤαΙΠΘΥ {πᾶη οὗ ἢΪ5 

γυϑϑ] ἢ ; ΤΠΘΙΓ ΠΌΤ ΌΘΙΒ 5616 4 ἢΪἰβ5 εἴαΐθ, {ΠΟΙΓ βυνοσὰβ τηδὶπίδιηθα ἢΪ5 

ΠΌΔΙΤΕΙΒ ; Ὀαΐ 1 [ΠΟΥ ΕΥΘ οΠδηρθα ἔγοπὶ βουΐβ ἴο ἰθπαπηΐβ, {ΠΕ ΒΟΥ ] 65 

ἴῃ ἴπ6β6 στεβρθοῖβ ουϊὰ Ὀ6 ΠΟΔΙΪΥ [Π6 βᾶτηθ; 80 πᾶ 1 τγᾶβ ΠῸ δχίγδου- 

ἀἴπαγν βϑουϊῆσα οὗ βϑ] ἤβἢπεββ ἴο δπηαποιραΐα θα. ΤΠὰ5 αἶβο [Π6 [Ο]] ον 8 

11 ὅθ {π6 βίουυ οἵ Ῥμοπῖχ, Ηουπθσ, οἵ Αἰγϑ δῃὰ Αἀγαβίυβ ἴῃ Ἡθγοδοΐιβ, ἴ. 34, ζο. 
184, ΤΧ. 4,79, ζο. δπὰ οἵ Ερείρϑιβ, ΠΙδά, 12 Οομηρᾶγ Ηεσγοάοίΐαβ, 11. δι, 2. ΥἹ. 
ΧΥῚΙ. 570. Οὐμρᾶγα 8150 ἴΠ6 ἴδπιοιιβ βίου 137. Τπαογά. 11. 17, 1. ποίθ. 
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οὗ [Π6 πΟΌ]65 οὗ ἃ το τηοτ Το πηοΐθ ρευϊοα τοῦθ ΘΠ] ον α ἴῃ τγᾺΓ ΟΥ̓ ΔΡΤΙ- 

οα]ζαγα πηθο ποτα ΤΠπὰη ἴῃ ΠουβΟΠμοΪά οὔἥοθβ. ὅ5]ανθβ. οἵ {Π15 Ἰαϊίοσ. ἀ6- 

ΒΟΥΙΡΈΟΩ νοῦ οχίγθιηεὶν ον ἢ 13 ἴΠῸν σατο Ὀγθα ἀρ ΜΠ τμ6 ΟΠ] άγθπ οὗ 

186 ἔαμ!ν, ἀηα Π|{16 ἀἰβιϊποίίοη ννὰβ πιδᾶβ ἴῃ ἴΠ6 ἰτθαϊμηθηΐ οὗ [8 οπθ ἀπά 

1π6 οἴμοσ. Μίοαπίϊπιθ ἴπ6 Ἀρυὶου]αγ}] νάββα]β νοῦ Βα οσθα ἴο τηᾶῖα ἴΠ6 

τηοϑὲ οἵ {πεὶγ οὐ ἱπάαβίγγ, ἃπά Ρουίίομβ οἵ ᾿δηά' 14 τυοῦθ ΒΟ ΘΕ] Π165 

δταπίεβα ποτὰ Ὅν {πεῖν Ἰογάβ, ἴθ νΠ]Οἢ {ΠῸῪ δοαυϊγοα ἴῃ ἃ ἔδυ β᾽Θῃ ΘΓ ΙΟῊ5 

ἃ Βουΐ οὗ Ῥγορεγίῃυ : ψ 8116 {Πποβθ ὙΠῸ Ἰϊνθάὰ ΠΘΆΓΘΙΓ ἴο ἴΠ6 ἴουνὴβ δοααϊγθά 

Ὑγθα 1} ὈΥ [Ο]]Ονυἱπρ᾽ ντΐοιβ ὈΓΆΠΟΠ65. οὗ {τα 8 οὐ Πδῃ ἀἸοσ ΑΓ Θτη ] ον αθηΐ8. 

Τπῃ [Π15 τπᾶπποῖ ΤΠΕΥ ΡΊΘΥ ΘΟΙΠΡΑΓΑΓΙνΕΙΥ ΤΊΟΠ  ἃΠα ΡΟΥΘΥα] ; ἃΠα θη ἃ 

ομδηρα οἵ οἰγοιτηβίαποοβ. ἴοο]ς Ρ]ασθ, ἃηα ἴΠ6 ομθῖβ Ὀθρθῃ ἴο ἔξεὶ ἐπαΐ 

τγΘΆ] ἢ τὰ ἃἢ πηρογίδῃΐ ΠηΘᾶΠ5 Οἵ ΡΟΨΟΥ, 1 νγὰβ ἴοο Ἰαΐθ [θη ἴο τράπορ 

[Ποῖγ ναββα]β ἴο ἴπΠ6 σομΠςοη οἵ ΟἹ ΘΟ]ΟΠ]] εἸανθβ, ἀπ ἴο τηᾶκα ἃ ῥγοῆΐ οὗ 

1πεῖγ Ἰαῦου, μοι ΠΟῪ ποτα οἢ ἴΠ6 ροϊπί οἵ δββουτηρ [Π6ΙΓ σομρ]θίβ 

Θααδ] Υ ἸΏ {ΠῚ Ἰοτά5. 

Βαΐ Ὀοίοτα {Π15 σμδηρ ννὰ8 οβδβοίθα, 811 Ὀὰΐ [Π6 οΠΙοῖβ, [πῇ 15, 811 σγῆο 

σψοτα ποῖ οὗ ποῦ ]6 Ὀ]οοά, τ μέ Που ἴΠ6ὺ ὑνοσα θοσπ ἀδρομάθπίξ οα ἴΠ6 ΠΟΌΪ68, 

ΤῊ Θοιηπιοης νοτα ΟἹ᾽ ὙΠΟΙΠΟΥ ΤΠΘΥ ΕΙΘ ΒΙΓΑΠΡΕΙΒ ὙΠῸ πα Ὀδθη ἱπάπορά 

ἀρεοὰ δὲ οἰεσης Τρ τ δ: Βα Ε16 διηοηρβῦ ἘΠ6 ΠῚ, ὑγογα Α]1Κ6 ΘΟΙΏΡΥΙΞΘα ἀπά θυ {1 

ἀδποιηϊπδίϊοη οὗὨ ““ΟΓΏΤΠΟΙΉΒ,᾿ δῆμος, πα ψγ6Γ6 ποΐ σοηβ ἀογθα τη μι Ὁ Υ5 οὗ 

16 εἰαΐβ, οὐ πολῖται. Τὴθ ψ] ον ἀἸογομῦ ἔθ] πρ ν Π]οἢ οχ βίο τοννασβ 

ἴΠδῖη, ἀηα τονγαγβ ἴῃ 6 ΟἸΓΙΖΘῊΒ ΟΥ̓ ΠΙΘΙΠΌΘΙΒ οἵ {Π6 ξίαΐθ, 15 θθξϑδῦ 5ῃοννῃ 

ὉΥ {πε ἀἰβδιθπέ Ἰαπριιαρα ἰῃ ψνΠ]ο ΗΟΙΠΘΙ τρᾶκοβ ἰΠ]Πγββοβ. δάγθβδ ἔπ θη. 

(ΠΠἸδ4, θοοκ 11.) ὙΠΘΥν σου] ποι ΠῈΥΓ σΟΙΠπΔ Πα [ἢ ΔΙ ΟΥ̓ΪΠ ῬΘΘΟΘ; ἴπον 

οου]ά ποῖ ταϊπιβίου αὖ {Π6 δ]ίαυβ οὔ ἴπ6 ροᾶβ; ΠΟΙ ὑγαγα {Π6]Γ νοΐϊοθβ δά- 

τηϊττθα ἴῃ 1Π6 ἀδοϊβιοη οἵ βίαΐθ αἴαισβ. ΤΠθν ὙνθΥΘ, πῃ 5Πποσί, ᾿π ἴΠ6 ΠοτΟΪο 

᾿πηθβ, Παῖς [Π6 5]ανεβ ἀπ γϑβιἀθηΐῦ [ΟΥΘΙ ΡΟ Β ὙΓῸΓΘ ἴῃ ἴΠ6 ὨΙΒ[ΟΥΙΟ ἃρὉ, 

1Ππαΐ ἴβ, ᾿πῃδθιίαπίβ οἵ ἴη6 οοπῃίγσν, Ὀαΐ ποῖ οἰζΖεπβ. Τηον σου] ποῖ 

ΡΟΞΒΘΘ5 ἰδη4, ΠΟΙ ᾿ΠΓΘΥΠΊΔΓΓΥ 10 Π6 ΟἸΠΖθη ΠΟὈ]]ΠΠν οἵ [Π6 σομητηοη- 

γΘΆ] ἢ : ἀπά τῇ ΤΠπῸν το ἔγθθ ἔγουη Ῥθύξομἃ] εἰάνοῦν, γϑῦ Ὀοΐἢῃ ΡΟ ΠΠΠΆ}}Υ 

ἀπ ἴπ Ρτναΐβ Πἴδ ἴον τνεῦθ 18 0]6 ἴο οοῃβίδηϊξ ΟΡΡΥ͂ΘΈΒΙΟη ; [ῸΓ {Π6 

““ Πχηοα ργογορδίνοβ οἵ {Π6 Κἰπρδ οἵ ἀποῖίθῃηΐ ὐθθοθ ἃγ6 ἴο θ6 ππάου- 

βίοοα ομ]ν ΜΠ τοβρθοῦ ἴο {ΠΥ ΠΟΌΪΘΞ ; ΟΥ̓ΘΙ [Π6 ΘΟΠΙΤΠΟῺἢ5 Ὀοΐἢ ἴῃ 6 ΚΙηρ5 

Δ Πα ΠΟΌΪ65 ὑγοσα ΔὈβοϊαΐθ. 561], ἃβ να βάν βθθῃ, 11 ἴΠὸν σου] ΔοααῖΓ6 ΔΗΥ͂ 

ΡΙΓΟΡογΐν,, ΘΕΟΣ ἴῃ τ 81 ΟΥ̓ ΌΥ ΘΟΠΙΠΊΘΙΘΘ, 1 τϑτηδϊηθα {Ὁ]}}ν {Π 6] ον : ἴΠΘῪ 

15 οὐϊαϊηθα σοπβιἀογαίίοη, ἃπα ᾿θαυπθα ἴο 66] {Π6} οὐνῆ Ροννοῖ ἃπα 

Τρ ΐβ ; Πα ὑγογα ἃἰγθααν βι ἘΠ οἰ τν ππρογίαμπί ἴο θῸ οουτίοα ἃ8 ΔΕ Χ  ΠΔΤ65 

ἴῃ 1Π6 οἷν} οοπίοβίβ οὐ {Π| αὐἸβίοογαου, Ὀθίουθ {ΠῸῪ ὙνΘ ΓΘ. ΒίΓΟΠΡ᾽ ΘΠΟῸΡἪ ἴο 

ἀββουξ ΠΣ ΟΙαϊπηβ ἴῃ {Π 6] ΟὐΠ ΠΆΤΏ6, ἅμα Θηΐοι ἃ5. ῬΎΙΠΟΙρα]5. πο {Π6 

ΑΌΔΙΓΘΙ ἴῃ {Π|6 11 Οὐ ΟΔ1158. 

18 Ἡεγοάοί. ΥΊ. 137, 4. ὙΠ1. 137, 3. ὅύάνεμδὶ, ΧΙΥ͂. τ6ϑ8. 14 Ἐδβίιβ ἴῃ “" Ῥαίγ68.᾽ 
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ΤῊΘ ΟὐΕΠΠπ6 ΠΕΙῸ βΊνοη, ἃ5 ἴδυ ἃ5 σοϊαΐθβ ἴο ἴΠ6 δποϊθηΐ σου], οἂπ θ6 

τῆδ8 οὔ ΟΗΪΥ ἔγο πὶ ἃ σαΓΘ α] σΟΙΉρΆΓΊΒΟ οἱ νδυϊοὰβ. βοαίϊζουθα ραββαρῈ5 ἴῃ 

ἘΧΒΙΏΡΙΘ Οὗ 1Π6 οΥἱβῖη Φῃ οΙρηΐ ΔΌΪΠΟΥΒ; ΠΟΥ͂ ΡΟ ΠΆΡΒ ΟΠ ΘΥΘΙῪ Ροτίίοη οὗ 16 Ὀ6 
ΠΑ ΡγΌρτοβα οἵ τῃ8 ἢ ᾿ Ἵ 

ΘΟΠΜΠΟΏΒ, ΒβΟγαρα ὈΥ Θῃρρογίοα ὈΥ αἰγθοῖ ἰθβτπομυ, ΔΓ ΠΟῸΡ ἴῃ (Π6 τηδίη 1 
{π6 Πίβίουυ οἵ Αὔυο5- 

ΒυΒ6. Πᾶνα πὸ ἀοαθὺ {παΐ 41} πὸ πᾶν βίμαιθα ἃποϊθπῦ ΠϊβίουῪ 

αἰςζομ νον 011] δάση 115 οοΥγθοΐπθεβ. Βαΐ ου ἴΠ6 ἃπδ]ορ οι ρουϊοά οὗ 80- 

ΟἸΕΥ ἴῃ Το π {ἸπΠ|65 6 Πᾶνα δυϊάθποθ [Ὁ}} πὰ αἰγθοῦ; δηά ἃ β!Πρμξ 

ΒΙςθίοῃ οἵ {Π6 (οπβετςαξίοη οἵ ΑἸΡΈΡΌΓρ᾽ 15 νν}}} δ ποθ ΠΙὰβίγαΐθ ἀπ οοη- 

ἤτγτη μα 1 Πμᾶνθ βΊνβῃ 8ἃ5 ἃ ρίοΐασθ οἵ {π6 οὐἹρῚη οἵ [Π6 σοιητηοηβ ρΘη6- 

ΤΆΠν ὈΠΑΘΙ 51 Π11Δ1 ΟἸτουτηβίαποαβ. ΟἹ [Π6 οοπαηϊοβί οἵ ϑὅνναθία Ὀγ [ῃ6 

ΕΎΔΉΚΒ, ἃ σογίαϊη ΠΌΠΊΌΘΙ οὗ ῬΕΥΒΟΠΒ, ἔγθθ ὃν ὈΙτἢ, (Τησϑηαϊ,) ἀηα Θπ]ου- 

Ἰῃρ᾽ ἴῃ ΘΟΠεθαιθποα οὗ {Π611 ΙΓ 1Π6 ρτῖν ]θρὲβ οὗ δῃ ἀγϊβίοογαον, ΒΌ ἢ ἃξ 

1Π6 Θχοϊαβῖνα τ]ρηΐ οὗ βϑυνϊηρ᾽ ἴῃ Ὑγ8Γ, οἵ δατηϊηἸβίουϊηρ Ἰπβίιοθ, ἀπ οὗ αἴ8- 

ΟΠΔΓΡΊΠρΡ᾽ {Π6 Οἤο65 οἵ γϑ]!ρίοη, βθίι]θα ἢ {Ποῦ ἀδροπάθπίβ ἴῃ ἴΠ6 ἴον 

οἵ Ααρβθατρ. [Ι͂ἢ ΡῬτόοαβ5 οὗ {ἰπὴ6 ἔΠ6Γ6 ΡΊΘΥ ῸΡ ἈΓΟΙ Πα {Π6Π| ἃ ἰᾶτρα ρο- 

Ραϊαΐίομ, ἢν Τοστηθα ουΐ οὔ ἴΠ6 οἶδξββ οἵ ἔγθοάτηθῃ, {Πδΐ 15, οἵ [Π6 νϑβ88}5 

ΟΥ̓ ἀδρεπαθηΐβ οἵ {πὸ ἔγεε οἰ Ζθηβ ηΟ Πδ4 ὈδΘη δπηδποιραΐῖθα Ὀγν {ΠΕῚΓ 

Ἰογάβ ; ἃπα {Π15 ρορυ]δίίοη νγὰβ βθί [164 ποῖ πὶ] [Π6 Ῥγθομιοίβ οὗ [Π6 οἷΐν, 

Ὀαΐ ουΐδθι4θ ἴΠπΠ6 νν8}15 ἴῃ ΞαθΌΓΌ5 βυσσουπάθα Ὀγ ἃ ρα]βαάθ, ῇθποθ {πον 

γν ΤῈ ἀθποιηϊηδίρα “ ΡΕΔΙθΌΓΡ ΘΓ, Γ᾿ ΟΥ̓ ““ ΟἸΠΖΘηΒ οἵ [Π6 ρα]ξδάθ,᾽ [Π6 τοῖς 

περίοικοι, ἴο αἸΒΕΪΡΙΞΗ Ποιὰ ἔγοτη ἴΠ6 ρΡΘΠαΪπΠ6 ΟἸΓἸΖΘη5 ὙΠῸ Πνϑαὰ Ἡ]Π]η 

{π6 νν8}15Ξ. Βαΐξ [ῃ6 ἴτϑ886 Οὐ ποῦ] ἱπΠδθιαηΐβ οὔ ἴΠ6 ΠΟΥ ἴοΟ ὙΨΕΓΘ 

ΔΙΌη6. ΟΔ]16 4 5ΙΠΠΡ]ν “ΟΠ ΖΘ, (θυτρογ:) ἃ “ἄδοτεα οὗ [Π6 οἰτΖθηβ οὗ 

“ ΑΡΕΌΌΓΡ᾿ ννὰ8. ΞΥΠΟΠΥΠΙΟΙΒ ΜΙ ἃ “ ἄθογθα οὗ ἴΠ6 σγϑδῦ σοῦη0}} οὗ [Π6 

““ ἸΠΠΔὈΙΔηΐξ οὗ ἔγεα Ὀ]ΟΟα,’ δηὰ ὈΥ ΠΟ τηθᾺΠ8 ΘοΟΙηρΙ Πποπάθα τΠ6 Ρία]- 

θΌΓΡΘΓ, ΔΙ ΠΟῸΡῚ {Π656 Ἰαβύ ἔοστηθα [Π6 πιοβί πυμηθγοιβ ρᾶτέ οὔ {Π6 ροραϊὰ- 

ἄρῃ. πε ““ ΟἸΠΖΕηβ᾽᾿ οἵ Αὐρβθυγρ', ΔΙ ΠΟῸΡῊ Πν]ηρ' ἴῃ ἃ ἕο, ἃΠ4 ποῖ οἢ 

ΠῚ πα 5 1ῃ [Π6 Ομ ηΐγυ, ὑγογΘ γαϑί ἴῃ 8}} τθβρθοῖβ δοοουηΐθα [Π6 θαι ]5 οὗ 

τη6 Μηϊθβ ΑΡΥΆΤΙ, ΟΥΎ σουηΐγυ ΠΟΌΙΠν, Ππγοῦρμοῦς (θυτηδην ; ἴΠπϑν πβοά 

8}1 [Π6 αἸΒΕΠΠΟΙΟ 5 οὗ ΠΟΡΠ]ν, ὈΔΏΠΘΥΒ Πα ἈΓΤΠΛΟΥΆΙ ὈΘΔΥΙηΡ5, ἃη4 {πον Ἰη- 

[ΟΓΙΏΔΥΤΙΘ 4 ὙΠ [Π6 ΠΟΌΪΘΒ, ἃ8. ὈΘ]οΠρΊηρ' ἴο [Π6 ξᾶτηβ οἷαβ8. ἴῃ Βοοϊοίν. 

ΤΟΥ μια {ΠΕῚΓ ἴννο ϑίδαι- ΡΗδρεθγ, οὐ Ὀυγρουηδβίθυβ, ΓΠ6ῚΓ ΟΥ̓Δ ΔΤ σΘΟΌΠΟΙ] 

Οὗ ὕννεϊν 8 οἰ ΠἸΖθη8, ἈΠ ΠΊΆ]]Υ Οἤοβθη ΟΥ̓ {Π6 ΘΟΌΠΟΙ] οὗ πΠ6 Ῥγθοθα!ηρ γθαῦ ; 

ΔΠ4 Π61Γ βγθαΐ σοῦΠο1}, ([Π6 Οὐπ τα Ουγϊαΐα οὗ {πΠ6 θαυ]ν Ποτηδῃ σοηβί1- 

τα ]0η,) ΘΟΙηΡΟΞΘα οὗ τμ6 ὙἼΠ0]6 θοάν οὗ οἰΖοηβ. Βαΐ ἀθουΐ {πΠ6 ὈΘρῚ ΠηΪηρ; 

Οὗ {Π6 141 σοπίυγν [Π6 σομητηοπβ Γοα πα {Πϑιηβοῖνοβ Βα ΠΟΙ ΘμΕ]γ δἀναπορα 

ἴῃ ὙγΘΆ ἢ ἃ ῬΟΥΟΓ ἴο ν᾽ ΟἸαῖπι ἴο {Π6ῚΓ 5ΠΆΓΘ οὗ {Π6 τ]ρηΐ5 οὗ οἰ ΕἸ Ζο ἢ ρ. 

ΤΠΘΥ βθοπὶ ἢγβί ἴο πᾶν Ὀθθὴ δαπηοα ἱπΐο 1Π6 συθαΐ σοῦ 01], ἃ5. {Π6 

ΡΙΘὈθιδη5 αὖ Ἀοτηθ νοϊθα ἴῃ [Π6 σουϊα Ὀοΐοστο ΤΠ ν σοῦ Δα πη64 Ἰηΐο [Π6 

15. ΤΊ ψΠΟ]6 οὗ {Π15 δοοοπηΐ οἵ {Π6 οοπ--ὀὀ ““ (δβοβ)θομίου ἴῃ ΑἸρϑθατγρ.᾽ (““ Ηἰβίουν οἵ 
βιαξοι. οἵ ΑἸΡΒΌΌΓΡ 15 ἴα κοα ἤοση Ῥαὰ] ““ {πὸ ΝΌΡ]6 ΕΔΙ,1165 οἵ Αυρβθαγρ.᾽))) Δαρ8- 
γὸμ ὥίοιθη᾽β ““ δβομιομίθ ἀθγ δα] οθμθη. Ὀυγρ. 1762. 

ΤΗΠΟΥΡΙΘΌΈΕΒ, ὙΟΙ,. 1. ἘΠ 



δ14 ΑΡΡΕΝΟΙΧΊΙ. 

βοπαΐῖθ, οΟὐ᾽'΄. δ] ]ϑῖθ]8Β το [Π6 σομβαΪβῃῖρ : ἴπθη ἴπΠ86 ΟΥΔΙΠΥΥ ΘΟΙΠΟΙ] τνὰβ 

ἱπουθαβθα ἔγομι ὕνγεϊνθ ἴο ἔουν ἀπά ὑνθηΐν, {π6 Δα ΔΙ Ομ] τηθτη 65. Ὀθὶηρ᾽ 

ΔΡΡΆΓΟΠΕΙν ομοβθη ἔγοια {Π6 οομητηοηβ; Ὀαΐ [Π6 ἔνγοῖνθ Ρίτ]οΙαπ ΘΟ ΠΕΘΙ]ΟΓΒ 

5.1] ουτηθά ἃ βοραγαΐῖα {τ απαὶ, ἴο ἡ Π]Οἢ. οᾶ565. συ συ ὈΤουρ ΐ ἴῃ [Π6 Ἰαβῖ 

τεβοσΐ, ΔΙΓΠΟῸρΡῚι Ομ Οἴμδυ ΟΟΟΑΒΙΟῺΒ [ΠΟΥ ἔΟΥΠΙΘα ομ6 ὈΘαγ ΜΠ ἴΠ6 οουῃ- 

ΒΟΠΟΥ5 οὗ ἴπ6 οοπποπβ. 561 ξαἸ Π }]ν γϑρυθβθπίηρ [Π6 βᾶτηθ ΘΟυγἘ6 οὗ 

δνθηΐῖβ ὙΒΙοΝ μαᾶ ταδυκοὰ [πΠ6 ἀονη!}}} οὗ [6 ο]α ἃγιβιοογδοιθβ οἵ ασθθοθ 

8η4 Βοπιθ, Αὐρβθυτρ μα ΠΟΥ ΠΟΌΪΘ ἴἌτην οὗ ΡΟΡΌΪΑΓ ῬΥΪΠΟΙΡ]65, γΠοΞΘ 

τπϑιηΌογβ, ὙΒΘΊΠΟΥ ἔγοτα δι Ὁ ΠΟ ΟΥ̓ ἴσια ρδίγ] οὐϊβπι, ἀββοσίθα {Π6 τιρῖ5. οὗ 

ἐῃ6 σοιητηομβ, ἃπΠ4 Ἔχροβθα {Π6ΠΊ56]ν68 ἴο 1ῃ6 Ῥϑυβθουίοηβ οἵ {Π 61 Οὐ Π 

Ῥοάν ; ἀπά ϑ8ϊ0οϊ 5Γο]Ζίγβοι ἀμ α Π18 Κίπβταθη δοῖθα ἴΠ6 Ραγί οἵ ΟἸΠβίμθμ65 

δηᾶ ἴπ6 ΑἸοτηροπϊᾶα δ Αἴμθηβ, οὐ ἴπ6 8] 6υ ἀπά Μδη]ῖαβ Οδριτο]η5. δἵ 

Βοιμθ. ΕἸΠΆΠΥ, ἴῃ {Π6 γὙθὰγ 1368, [Π6 Οομηραηίοβ. οὗ ἰγϑάθβ, οὐ, ἰῃ Οἵ ΠΟΥ 

νογάβ, [Π6 Θομητηοη5 οὗ ΑὈρΡΈθαΓΡ', Βαοοθθάβα τ πουΐ ἃ 5[{πΡ:5}6 ἴῃ βἰμΙ Πρ: 

ἴον {πϑιηβοῖναβ ποῖ ΟὨΪΚ ἂπ Θ4ΌΔ]1Υ οὗ τὶρ μἰ5. ψτἢ {Ππ6 ΠΟΌ]65, Ὀαΐ ἃῃ αὐϑο- 

Ἰαΐα ἀβοθῃάβμπου ; ἃπά ἴῃ {πὸ ἢγβὺ πιοιπθπΐ οὗ {π6ῖτ ὑσϊατηρ ἢ πο Ὺ Ῥτοροξεα 

ἴο ἀδβίτου ἴπ6 ρο τα] οχίβίθμοθ οὐ π8 ΠΟ ν δἰ ορθῖμοσ, ἀμ ἴο ΟὈ]1ρ 8 

ΕΥΕΥΥ ΟἰπΖοη ἀπάθ {π6 οἱά οσοπϑβίιταϊοη. ἴο Ὀδοοτὴθ. ἃ ΘΟΙΏΠΛΟΠΟΙ, ἀπά 

ἃ ΤηθΙΔΌ ΕΓ οὗ βοῖηθ ἰθομθ οὗ [π6 φοπιρᾶπῖθβ. ΤΠΘΥ Ἰἰδτοπθα Πού υ ἴο ἴπ6 

δπίγθαίθβ οὗ {πὸ ποῦΪ6β, ἀπά Ὡ]]οννεα {πο πὰ ἴο Τοιμαΐῃ ἃ ξθραῦαῖθ ογάθυ ; {πον 

Βδᾶνα ΤΠοπὴ 150 {Π6ῚΓ 5μδγ 6 ἴπ [Π6 βΟνογῃτηθπῦ, οὐ ἀθυϊηρ᾽ ὉΠαῦ Πέτθθη ΠΟΌΪΟΞ 

5ῃου] Ὅ6 Ἔμόβθῃ ἰηΐο ἴΠ6 σοιμτηοη ΘσΟΌΠΟΙΪ οὗ [Π6 οοτηρδηῖθβ, ἃμὰ {πᾶῦ ομ6 

οὗ {ππβ6 Βῃου]α θα αἰνγαγβ ὈυΓρΡΟπιαβίου ἃ]οηρ᾿ ΜΙ ἔπ6 ὈαγΡοιμδβίθυ οὐ {πὸ 

ΘΟΙΩΙΠΟΏ8. 

ΤΗΪΒ βίουυ οὗ [Π6 συϑάμδ] ετπαποϊραϊίομ οὔ [Π6 Θοπημιοηβ οὗἨ ΑὈΡΒΌΩΓΡ; 15 

ῬΑΓΠΟΌ]ΥΥ ἀθβθυνίηρ οὗ αἰτεπίϊοη, Ὀθοᾶσβα 1 Ἔχ Ὠ] 115. ἃ ΤΆΓΘ ἰηβίαμοθ οὗ 

Τπι6 νϑῖαο οἵ (μ5 οχ- ΒΟΟΙΘΕΥ Δαναποίηρ ἴῃ [5 παΐαγα! οοῦγβθ Πποὺΐ [Π6 Ἰηΐθι- 

Ἔλα πλκκει ἐὰὰ ἤογθποο οὗ ΠΥ αἰβίαγθΙηρ' οᾶσ565.; ἃπα [Π6 ΘΧΆΙΠΡ]8 {πογὸ- 

Ξοεηδ ἀαν μενα ἔογθ ἰἴ5. ΜῈ διιοα ἴο βιονν νμαῦ ἃ ἴο 6 σοπβιάθγθα ἃ5 

τὸς [Π6 βΘῃΘΙΆΙ Ἰᾶνγβ οἵ ἃ ΠδΙΟΠ᾽ 85. ΡΓΌΡΥΘΒΒ, 1 Ἰοῖς ἴο 1[86]Ὁ, 

ἀπ ψΠαΐ ἅγ6 τηθγϑὶν δοοίἀθοΐαὶ ἀπα [ογο Ὁ]8 ᾿πίθυγαρτοηΒ οἵ ἴμθη. ΕῸΓ 

Ιηβίαποθ, ἴπ6 βαθβδααθηΐ τονοϊαϊίοη ἴῃ ΑῸΡΒΌΟΓΡ ἴῃ 1.548, Ὀγ ὙΥΒΙΟΙ 1Π6 

ὉΥΙβίοογδου Γοραϊ θα Δ]μηοβί 811 [ΠΘῚΓ Ογ ΠΟΙ ἈΒΟΘΗΔΘΠΟΥ͂, νγὰ5. ποῖ Ρτοάαοορα 

Ὀγ δὴν ᾿ηΐθυηδὶ ἃπα παΐαγαὶ οασβοβ, Ὀαΐ ὈΥ Τογθῖρι νΊΟ]θ ΠΟΘ ; [Π6 ΘΙΠΊΡΟΙΟΥ 

Οαυ165 ἴπ6 ΕἸΡΙ, ἴθ Πὶβ Παϊτοα οὗ 81} ἔγεβ. πᾷ πεῖ βονογητηθηῦ, ἔουοὈ]Ὺ 

ἀἰξβροββθββίῃρ ἴΠ6 δοιτηοῃβ οἵ ὉΠ] Ῥονγοσ. Βαϊ ονθῃ ΠΟΘ [Π6 ἀϊβεαγθ! 

οᾶυβο 5 οοσΐαϊῃ ἴπ 1ἴ5 ᾿πθυξοσθποθ, ἃ5 ἴῃ πο Πμδηΐοβ [Π6 τοβἰβίαποα οὔ [Π8 11 

ΔἸνγαν 5 Ργονθηΐβ ἃ Ὀοαγ ἔγοτη οθονἸηρ᾽ {Π6 παΐαγα! Ἰαννβ οὐ τποίϊομ, 511}} 1ῃ 6 

16 ΤῊΪΒ νγὰϑ ἄοπ ἤτοι ἔϊπθ ἴο ἀπο αὖ θοΐπρ τπδᾶθ οοιμπιοηο8. ΟἹ ὕΠ6 οὔμποῦ 

Ε]ΟΥΘΠοΟ 45 ἃ τουννατὰ οἵ [π6 ΠΡ γα] ρυϊποῖρ]ο5. μᾶπ, ἈΠΡΟΡΪΔΙ ΟΟΙΜΙΔΟΉΘΥΒ ὙΥΘΡΘ Β0μλΟ- 

οὗ ραυυϊουϊαν ΠΟΌ]65 ; [Ὁ ὕπ6 πΟΌ ΠΥ θοΐπρ; εἶπιθβ. Θπθμ θα, ἴπ οὐάου ἰὸ αἰβίνμο δ 

ἀἰβαιαδιῆθα ἔοι. ΒοΙ]αϊηρ; Ῥαθ]ο οὔϊοοβ, {ποιι. ὅθ Παϊαμι, ΜΙάάϊο Αροβ, οἰὰρ. 

οουϊὰ ον θ6 σοπάογοα 6] ρ 1016. το ὑΠθιὰ ὈΥ ΠΠ. ραν 1ϊ. Ρ. 435. 
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ΒΘΠΘΙΆΙ ῬΥΙΠΟΙΡΙΘ5 οὗ [Π6 βοίθῃοθ 86 ὉΠΙνΟΥΒΆΠ]ν ΠΟ] ἕο θ6 βββθπίϊαὶ ἴο {Π6 

αἰαὶ ππηθηΐ οἵ ἃ ἔτ Κπον]θάρο οἵ τ. ΜάοΝ τηοτα ἀο68 {Π15 μοΙΪὰ ροοά ἴῃ 

ῬΟΙΠΕΙΟΔ] βοίθηοθ, ὑυμθτ αἰβίυγθηρ᾽ οαβοβ πΘρα ποῦ οὗ πϑοθββιῖυ οοσηθ ἰπΐο 

ΘΟΊΊΟΙ, ΔΠ4 τυ Πὰῦ 15 {6 1Π ῬΥ]ΠΟΙΡ]8 ΤΗΔΥ ΒΟΙΏΘΕΙΠΏ65, ἃ5 δῦ ΑὈΡΒΟΌΥΡ᾽ ὉΡ ἴο 

[Π6 γϑὰγ 1548, Ὀ6 πο 1655 {τ118 ἴῃ ῬΥΔΟΙΙΟΘ. 

ΤἼῊΘ Πἰβίουν οἵ Αἀρβεθαγρ ἄονῃ ἴο ἴπ6 ονουί τον οὗἉ 115 Πρ τῖν Ὁν ΟΠΆ 1165 

1η6 ΕἸ, Ξμοννβ ΤΠ 6 τηϑηΠΟΥ 1ῃ ὙΥΒΙΟῊ [Π6 ὉυΙβίοογαου οἵ ὈΪΟΟα 15 παίασα Πν 

Βιιΐῤ αἰδευν πο; οατιϑο8. ΟΥ̓ΘΥΓΠΤΟΥΤ ὈΥ [Π6 ΟΥ̓ΙΠΑΤῪ ὈΓΟΡΤΘΒΒ Οὗ ἃ Ρ6Ο}]6 ἴῃ να] 
Βᾶνθ 'ἴπ ἴδοῦ ρμϑπο- ἜΝ ΤΙ ΣΥ͂Σ ὃ ᾿ ᾿ ᾿ Ε 
ΤΆΠΥ ἱπίουίοτοα νὰ ΠΕ ΟἸΨΠΠΙΖΑΊΙΟΙ ; 1 5ΠΟΥ5 ἴοο ὙΠ Ποὺ [1{||6 αἸΠΠΟυ]Υ 

πὴ τ Υν δὰ ἀΔΏΡΟΥ {Π15 σΠΔΠΡῈ τᾶν 6 οῇβοίθα, ποσθ πὸ α18- 

ταν ᾽ηρ᾽ οαιβθ5. οχἰβί, ἃπα ὙΠθγα ἴΠ6 οἤογί οἵ [ἢ 6 Ῥο "1081 σομβΕ ΓΟ. 15 

ὨΘΙΤΠΟΥ ΠυΙΓΙΘα [ΟΥγαγ5, ΠΟΥ ν]Ο]ΘΠΕ]ν οἤθοκθα, οχίθυπμδαὶ ΟἸΓΟυτηβίδποΘ5 

ΠΟΙ ΠΪΠρ' ἃ15ὸ ἴο νου ἰἴΐ. ϑΡΥΠΡ 18 ΘΥΘΙ ἃ ΟΥ̓Δ] Ῥϑυϊοά, πὰ (Π6 

ξαϊγοβδῦ ργόυηῖβα οὐ Ὀ]οββοόῖὴ οα {π6 Πθα] Π]θϑί {γ66 τηδύ Ὁ6 ουΐ ΟΥ̓ Ὀν ὁπ6 οὗ 

ἴπ6 βυάδάδῃ ἔγοβίβ ΟΥὐὁ Β[ΟΥΤΩΒ 50 ἱποιάθπῦ ἴο παΐ ΟΠπδηροα! βθαβοη. [}ἢ [6 

ῬΟΙΙΕΙΟΑΙ Ξρυηρ᾽ 150 ἘΠΘγΘ 816 ῬΘΟΌΪΙΑΥ ἀδΏΡΘΥΒ ᾿πίοΠΔ] ἀπ οχίογπαὶ, υγΒ]10}} 

ἴῃ ἴοο Ἰᾶγρ8 ἃ ρυορογίίοπ οὗ ᾿πβίδμοθβ Πᾶν ΠΘΥΘΥ ἈΠ] α {116 Ὀ]Οββοῖὴ ἴο 

τίρεπ. Τῆθεθ τπᾶν θ6 βίαϊβα ῬυΙΠΟΙρΡΆ}]ν ἃ8 ἴπγθα ; 150, ΤΠ ἀηϊοη οὗ ῥτο- 

ΤΉτοΘ ῬΥΪποῖρα! ἄλπ- ΡΟΓΙΥ, ὉΠΑΘΙ ῬΘΟΙΠΙΔΥ ἸΟΟΔ] ΟἸΓΟΤΩΒΙΆΠΟΘΒ, Ὑ] ΠΟΙ ; 
Βουβ ψνΒῖοη Ὀοβοῦ {Π86 : 8 : Ἢ 
τγαπδϊεἴοπ. ἔτοῦ (πὸ 2Π6, ΤΠΘ ᾿ἸΠΟΓΘΑΒΙηρ᾽ ἸΠἤθθηοα οἵ νγθα! ἢ ]οδα]ηρ᾽ ἴο αῦϑο- 

Ἐν δεῖ οὐ νοῦϊαν, Ἰαΐο ΤΩΟΠΘΙΌΠΥ ᾿ηβίθδα οἵ ἃ ἴγθε βρονθυῃτηθηῦ; 323γ, πῃ αη- 

[νου }]6 βίαΐα οἵ ἔογθὶρη τϑἸϑίοηβΒ. 1 ργοοθθα ἴο βρθᾶῖ οὗ {π686 ἴῃ {ΠΕῚ1Ὶ 

οὐάου. 

ιβί, Τῆθ υπΐοπ οὗ φρτοροσίγ, ὑπάθυ Ῥθου αν ἸΟΟ8] οἸγΓουτηβίδμοθβ, ἢ 

ΠΟΡΙΠγ. ΤΠΒ 15. ἃ οΠθοῖς ἀρομ [88 στονίῃ οὗ Πρ υν τ᾽ ΠΙΟἢ. ΡΘΟΟΠΑ]Υ 

15ὲ ἄληροῦ; {πὸ απίοπ ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο πα 1 Πᾶνα οα]]6 ἃ γι οογοῖθ5 οἵ οοπαμδβί : 
οἵ ΡΙΌΡΟΙΥ ἈΠ6ΘΡ ἧ ᾿ 
δου αν. ΙΟΟᾺ] οἶτ- ΤΟΥ ἴπ [6886 οᾶ865 {Π6 ἢγβύῦ βϑει]δπιθπί οἵ [Π6 σοπαμο Πρ; 

εὐ τοτο υτουϑενς ῬΘΟΡΙΘ το ποιβ ἴπ6 ἀἸβο θαῦοπ. οἵ ῬΓΟρΡοΥΥ [θαυ }]} ν ἀπ- 

δα 081, ἀπ [Π6 ΠοβΈ]6. το]αϊίοη ἰοπρ᾽ πηδϊηζαϊπθαά ϑθίνγθθπ {ΠπῸ ΘΟΠΟΆΘΙΟΥΒ 

ΔΠ4 [πΠ6 οοημηποιθα ᾿θαᾶβ ἴο {γα} 1685 ἸΠΒΌΤΥΘΟΊΟΠΒ, ἃπα βαὈ βθαπθηΐ σο0ῃ- 

ἢδβοδίίοηβ, Οὐ ἴο ἰαννβ αἰ γθο]ν γϑβίγαι ηρ [Π6 Δοαυ]βιοπ. οὗ ῬΓΟΡΟΥΥ ὈΥ͂ 

[π6 οοπαπογοα ρθορὶθ. Βαυΐ ψμοτα {π6 ἀἰβυποίομ. Ὀθίνψθθῃ ΠΟΌΪΘ85. ἀπά 

ΘΟΙΩΠΊΟΠΒ 5 ποῦ Του θα οα οσοπημποβ, ἴΠ6 δ πορϑίίοη οἵ {Π6 Ἰαϊίου 15 

ομθοκοά Ὅν ἴπΠ6 Ἰοοὰὶ οΟἸΓΟυΤηΞ[ΆΠΟΘΒ οἵ [πΠ6 οουπίτν, ΟΥ Π6 τηοτὰ] ἃπά 

ΡἈγβίοαὶ σοπϑεϊςαϊτοη οὗ {Ππ6 τᾶοθ οἵ 15 Ἰππαθιαπίβ. Πιβίαποθ ἔγοπη ἴΠ6 

868, {πὸ τγαηΐ οὔ ργθαῦ σίνϑυβ, [Π6 δβχἰβίθῃοα οὗ Ἰδῦρα [οσγθβίβ οὐ ἀθξβοσίβ, {ΠῸ 

Ἰπίουροβιτοι οὔ παπιθγουβ Ομ Π5. οὗ πηοηΐαϊῃβ ΟΥ̓ ἱπι ΡΥ Δ ΟΌΟ8 016. Ὠ1115, ΔΠΥ 

ταϊηρ;, ἴῃ 5Βπογί, {παΐ ᾿πηρθάθβ οομητηπηϊοδίϊομ, ἃπὰ {Ππ5 5 αῖβ ουδ᾽ ξογ οἰ ρ 

ΘΟΙΏΙΩΘΙΌΘ, ΠΟΟΘΕΒΆΤΙΠΥ ἰθπμᾶβ ἴο Ῥγανθπῦ [Π8 ογθαοη οὗ ΠΥ ὑγθα ἢ Ὀὰΐϊ 

{παῖ αὐϊβίηρ ἔτοτι Ιαπά, ἀπᾷ ἴΠ6 Ἰαπα 15. ΔΙγθα αν ΤΩΟΠΟΡΟΙΖΘα ὈΥ ἴΠ8 

υϊβίοογαου. Νοὺ ὙΠΟΙΘ [Π6 απ, ἃ5 ἴπ “πᾶφρα, 15 αἰνὰ τὰ {π6 "6- 

δἰπηΐπρ ἃιηϊάβε [ῃ6 ὙΠΟ]6 ῬΕΒΟρΡΙΘ, ἴπ6 ἀθβεποθ οὔ [ογθὶβμ. ΘΟΙΠΙΩΘΙΌΘ, 

1,1] 2 



δ10 ἈΡΡΕΝΌΙΧ . 

ΔΙΓΠΟῸΡ ἱποοτηρδί! 0] 6 τ] δὴν Πἰρὴ δαναποοιηθηῦ ἴθ Καον]θάρθ ἀπά 

σθηογα] ου]τγαϊϊομ οὗὨ τηϊπα, 15 ποῦ ἱποοταραῦ]8. ΜΠ] ἃ ἸΆγρΘ ἀιηουπί οὗ 

πδῦοπἃ] νἰγίαθ ἀπά ΠαρΡρίπ6β5: θαΐ δἂῃ ἈΡΥΙΟΘΌ] ΓΑΙ σου ηίγΥ ἴῃ [ῃ6 ΠδΠα5 

οὗ δῃ: ΔΙΪβίοογδου 18 ἃ βίαΐθ αὖ οποα οὗ ῬΒγΞΙοαΙ, ᾿ηςο]] θοῦ], ἃπα τποσὰὶ] 

ἀερταδαίίοι, ἀπά συ] οἢ ἰθπαβ ἴο θχοϊαάβ 8}}] ορρογίιῃ! 165. οὗ διηθπατγηθηΐ. 

Αραΐῃ, [Ππ6 τπογὰὶ ἀπα ΡΒ γβοα] σοπδβίταςοη οὗ αἰ θγθηΐ στὰσθβ. οὗ τηδηκιηα 

Ρτοάποοβ τοβαϊῖβ που μ ποίϊοῖπσ. ΤΠ νον ἃπα β0οῖα] [θιορευ οὗ Π8 

Οὐεοῖκβ ἀπᾶ [{ἀ]ϊαπβ 1 {πεῖ ἴο ἄθβιτα ἔγθαπθηῦ ᾿πίθγοουσβθ ΜΠ ΟΠ6 

ὉΠΟΐΠΕΥ, ἀηα σου] βολγοοὶν οχἰβῦ υπουὺΐ ἴΠπ6 δχοϊζοηθηΐ οἵ {πὸ {πθαίγα 

Δα {Π6 ἴοσασηυ. ΤΠὰβ ἴπ6 οἰ]οῖβ στοϑιαθα ἴῃ [Π6 ἴοννῃβ, θνθὴ Μγ Π116 ΤΠ6Ι1᾿ 

τ δΐΠ ῬΓΟΡΟΙΥ͂ τνὰβ ἀθυϊνθα ἔγοτὰ ἴΠ6 ΘΟΙΠΙΓΥ ; 8Πα ΤΠΘΥ ὙΥΘΙΘ ΓᾺΥ ΤλΟΤῈ 

ΔΟΟΘΕΒΙΌΙ6 ἴο ἴπ6 ἰπῆἤμπθποθ Οὐ Ῥον οὗ ἴΠ8 ΘΟ ΠΠΟΠ5 ἴΠπᾶη 1, {πκ6 16 

[οΥ ΤΊΤΟΥ ἃ] ΒΟΌΠν οὗ Οδυμθδηυ, ποὺ δα τεβιάθα οἡ {ΠΕ ῚΓ δβίαϊθθ Ἰὴ 

ΘαΒΙ]65, ὙΠΟ ἩγΟΓΘ. 850 ΤὩΔΠΥ͂ Β[ΤΟΏΡΠΟ]45. οὐ {πε ἀοτηϊηῖοθ. Οπ [Π8 

οἴμου μαπά, {π6 βίχομρ' ραββίοη ἴον ἢ6]4 βρογίβ νν μοι αἰβεηρ βηθα Ἐπ 6 

Τρυΐοπϊς παίϊοηβ, 8πα {πεὶγ Π|Π16 ἀρττααθ ἔῸγ βοοῖὰ] πα 1π[ο]]δοίπιαὶ 

Θῃ]ογτηθηΐβ, τηδάθ ἴΠθπὰ ἴῃ ΘΘΠΘΙΆΙ πάθη {Π6 ἴουΠ5 ἴο [ΠΘΙΓ νάββα]8, 

ἈΠ οοπίίϊπμαθ ἴο Κθαρ {πϑιηβοῖναβ 8Π4 {ΠῸῚΓ Ἰτητηθαϊαΐθ ἀθροπάθηΐβ οαΐ οἵ 

1Π6 τϑδοῦ οἵ ἴπ6 μυτϊηδηϊζίπρ ἱπῆπμθημοαθβ οὗ βΌ ποτα] βοοϊθῖυ, ἃ8. Ὑ06}} ἃ5. οὗ 

τπ6 ἀἰτοοῖ ἴοτοθ οἵ ρορυϊαι ρόονθσ. ἴὐπάου' {Ππ656 ΟἰγΟυτηβίΠΟ68, [Π6π, 

ΡΓΟΡΟΥν 18 αηϊτοα ὙΠ ΠΟΙ]]ΠΥ ἴῃ Καορίηρ ἄουνῃ ἴπ6 Ῥγορτθεβ οὐ {Π6 

παίϊοι ; δἰἵπου Ὀθοᾶσβα ἴῃ 6 ΘΟΙΠΠΠΟΠΒ ἅ16 ργανθηϊθα ἔτοπη ΔΟΘΕΪΓΙΠΡ᾽ ΘΟτη- 

τοῖα] πυθα ἢ, ὉΥ ὙΒΙΟΝ ὉΪΟΠπΘ ἘΠΟΥ οἂπ ΠΟΡΘ ἴο Ὀαίαποθ ἐπ 6 ζουυΊ[οΥ]] 

ὙΥΘ ἢ οὗ {ΠπῸ τ βίοογαου ; Οὐ Ὀθοδαβα ἴΠ6 ΠΟΌ]65 ἢπα ἴῃ [Π6 νΘΥῪ 5ἰξαδίϊοη 

ΟὔἩὨ Τπεῖγ ῬΥΟΡΟΥΥ δὴ δαναπίαρθοιβ ΤΠ] ΥΥ ῬΟΞ Ομ, ΘΠΔὈ]1πρ᾽ ἴμθπὶ ἴο 

ΘβοᾶρΘ {Π6 ᾿πΠἤμπθποθ οἵ [Π6 σοιϊαμηοηβ Ὀθίογα δἢ δοῖπδ] ΘΟ] ]ΠἸΒΊθὴ. ἴα κ65. ρ]δοο, 

ἀπα ἴο δπΐοσ ἱπίο [π6 οοπίοβδῦ μθη 10 ἀο685 ΘΟπι8 ὙΠ ΒΙΙΡΘΙΊΟΥ ΤηΘ8η85 οὗ 

Γοβιβίαποθ. 

σπᾷ. Βαυῖ τῃ6 τηοβϑὺ ἔαΐα] ἀαπρῸΥ συ] ἢ ΓΠγθαΐθηβ {Ππ6 ΡΟ Ο8] σοηβί!- 

ταΐίοπ, ΑΥῖβοβ οαῦδ οἵ ἴπ6 ὙΕΥῪ ΟΥΒΙ8. ΟΥ̓ 115. βίαϊθ οἵ γδηβιίοι ἔγοιη ἴῃ 6 

ϑηᾷ ἀπηροῦ; {πᾶ} {πὸ ἈΞΟΘΠΔΘΠΟΥ ΟΥὗἩ Ὀ]οοά ἴο παῦ οὗ ῥτορουῖν, ὑΠΘΠ ΤΠΟΠδ1- 

Ἔα ΡΠ ΌΡΗ ἐπα ἴα. ΟΠ ΪΟα] ἀδβρούβιι 15 {π6 σγϑβαὶῦ ᾿πβῖθδα οἵ βθηθγαὶ Πἰθοτίν. 

6 δ ν τη μος τό ες Θοιηθίμη65. [Π15 ἀθβροίβηη μὰ5. Ὀθθὴ 1[πο] Γ ΟὨΪΥ {γαηβιθηΐ, 

πα αἴζοι Ππανίηρ θθθη [86 Ἰηβίσατηθπί οἵ ρβοοα ἴῃ Ρ] ΟΡ; ὑΡ ὈΥ ἴΠ8 τοοίϑ 

(πΠ6 οἷά αὐἰβίοογδου, Πμὰ5 γἱϑ] ἀβὰ ἴῃ 115. ἴασῃ ἴο ἃ ἔγβα πα 1106] ρόνοση- 

τηθηΐ; θαΐ ἴῃ οἴμοι οᾶβο8 1 Πὰ8 γϑα]ζθα {Π6 [40]6 οὗ ἴπ6 Ποῦβθ δηὰ [Π6 

βαρ, πᾷ Πιὰβ ββίδὈ]Π]Β μα ἃ ΟΓΒΘ Δα τηογθ ΘΠ ΠΡ ΕΥ̓ΤΆΠΠΥ ΟΥΘΓ ἴΠ6 

ΡΘΟρΙῈ {μπᾶη {πὰῦ ΠΟ ἢ Ὁ Βυρρ]απίοα, ΟΥἨ τῃ6. ἢνβῦ οἱδββ ψγοῦθ πὸ 

ἀοβροίίβιηβ ποιϊοθά Ὀγ ΤΉσον 41 465 ἃ8. ΒρυΪΠρΊηρ᾽ ἊΡ ἃἰπιοβῦ θυ ΟΥῪ ὙΠ ΘΓ οἢ 

{πη6 ἢτεῖ ονογίμγον οὗ ἴπ6 οἱά δυιβιοογαῖοαὶ ΠΟΘ ΔΥΟΠΙΘΒ; οὗ [Π6 βθοοῃᾷ, 

[6 Βἰβίουυ οἵ πιοάθγῃ ατορο αἴογάβ θαῦ ἴοο. τηδὴν ΘΧΔΠΊΡ]ο5. Βαΐ ἴῃ 

θοῖῃ, ἴῃ 6. ον] ἀγοξθ ἔγοτὰ ἴΠ6 ἱπιρουΐθος αἸβεγ το. οὗ νυθα] ἢ ; ΘΟΙΩΠΊΘΓῸΘ 

πῆ να ὑπ ον νος 
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γνὰ5 σοπῆποα ίο ἃ ἔδυνν παπάβ, δη ρτοάαυςρα ἃ ταΐθ οὗ ργοῆΐ φῬγορουξοπαῦὶν 

Ἰᾶγρθ; πᾷ {Π6 ᾿πογθαβϑα δἰζθπίοη ραϊα ἴο ἀρτιοα]ατα δ ἀθα ἴο {Π| υυθ ἢ 

οὗ ἃ ἔδυνν οὔἱυ, θθοᾶιβα {πὸ Ἰαπα νγὰβ βῃρτοββθα ὃν ΟμΪν ἃ 5118}} ρογίϊοπ οὗ 

[Π6 σοτητηπηἶϊγ. [Ιπἢ ατδθοθ ἃ τηᾶπ ΠΟ οὐ] ΡαΤΟΠαβ6 {Π6 Ξουν ο65 οὗ ἃ 

ΒΓΔ} θοάγ οΟὗἁὨ ΤΠΘΓΟΘΠΑΙΎ 5ο] ἀΙθυβ, βοζθά [6 οἰ 6], πα τηδάθ ΠΪΠΊ56]} 

ἰγγαπῦ. [Ι}ἢ τηοάθυῃ ΕσΤΟΡΘ ἃ Κίηρ' ἼΟ νγὰβ ΤΟΝ ΘΠΟῸΡῊ ἴο βυθβίταΐα ἃ 

5118] 5βίδπαϊηρ᾽ δυτὴν [ῸΓ {Π6 ἔδιι 48] ἈΥΓΑΥ οὗ 8ἃη ΘΑΙ]ΟΥ ῬΟΥΙΟά, Ὀθοάτη6 αἵ 

Οὔσθ ἱπάθρεπάοθηϊξ οὗ {π6 βυρροτῦ οὔ Πὶ8 ΠΟΌΪΘ5, ἃπα ρουγοα] ΘποΟῸΡ ἢ ἴο 

ΟΥ̓ΆΒἢ. ἴπϑτὴ ἴἢ Ποὺ οὔθ ΔηΥ Ορροβιζίοπ ἴο ΠΙ5 ρἷαπβ. [π {Π6 ἔδτηοιβ 

Γονοϊαίίοη οὗ τόόο ἴῃ ΠΟ ΠΊΔΙΪς, ΤΠ 6 ΘΟΙΏΠΠΟΠΒ ΞΟΓΕΠΘγΘα {Π61Γ ΠΡ ΟΥΓ165 

ἴο {πΠ6 οἴουῃ ἴῃ ΟΥάθυ ἴο Ῥυχομαβα {Πιβ ἀθαυ]ν {Ππ6 Βα νουβίοη οἵ [ἢ 8 

ΔΙϊβίοοσδονυ. πὰ τ ΠΟΥθν σ ἃ Κίηρ 88 οχἰβίθα ἴῃ τηοάθτῃ Εσγορο, [Π6 

Ονθυΐηγον οὗ [Π6 ΔΙΙβιΟΟΥΔΟΥ͂ Π85 ΘἜΠΟΙΑΙΥ Ὀθοη οἤξβοίθα Ὀν ΠῚ5 Τηθ8Π8. 

ΗΔΡΡΥ ἴπ6 ρβορὶα ψῆο πᾶνε ποῖ βυβογθα {Π6ῚΥ ΠΟΥ [165 ἴο Ὅ6. τηοΓοὶν 

ἰγδηβίουγθα ἔγοπη ΟΠ6 ΒΡΟΙΪΟΓ ἴο ἃποΐπου, Ὀὰῦ πᾶν δββοσίθα Π61Γ τρις ἴο 

ΒΠΔΤΘ ἴῃ ἴπ6 νἱοΐοτν οἵ ἴπΠ6 οὔοσῃ. Βαΐ ἴῃ Ἰπηοάθγῃ Ελισορο, {Π6 51ΖῈ οἵ 

1ῃ6 Κιηράοτηβ, πὰ ἴΠ6 τῆποῇ ΤΟΥ͂Θ ΒΙΓΟΠΡῚΥ ΠΠΟΠΆΤΟΠΙΟΔΙ] ΒρΙτ οὗ 1Π6 

Ῥθορίβθ, Δ]Πονναὰ τΠ6 Κιηρβ ἴο σοηβοϊἀδΐθ {ΠΟΙ ὑοῦ]; ὙγΠ116 1 ἃποϊθηΐ 

ἄτεθος {Π6 ἰνταπί οὗ ἃ 5]Πρ16 ἴουνῃ νγὰβ [ᾺΓ ΤΟΥ ΤΘΔ αν ονθυσονη. [Τὶ 

Πὰ5 θθ6η 8 ἈρρΥανδίϊοη ἴο [Π6 6.1] ἴῃ ποθ {1π|65, {πᾶΐ [Π6 Κιηρ,, [ΘΓ 

6 μὰ οποθ ββίδὈ]! ]5ηθα ΠῚΒ ΡΟΥΤΘΙ͂, ΒΘΘπηθα ἴο τη 6 ΘΟΤΠΠΠΟἢ Οϑβ6. ΜΙ 

1Π|6 ΔΒ οΟΥΔΟΥ ἃρ ἰηβῦ [Π6 ΡθΟρ]θ, ἃπα Ἰθπΐ Π1Β5 βαρ ροσῦ ἴο τηδϊ πίη {Πθ τὴ 

1ῃ [Π611 ΤΩΒΩΥ ΘΧΘΙΩΡΙΟΠΒ 8Π4 ΡΓοτοραίῖῖνθβ Αὖ [Π6 β8Π16 {Πππη6, ἴΠ6 ΠΠΘΔΠ5 

Ὀγ ΜΒΙΟΝ Πα Πᾶβ πηδϊηίδπθα ΠῚ5 οὐὐῃ ἀθβροί!βπι, ἃ ΤΠΘΥΟΘΠΑΤΎ Ξἰδπα!ηρ' 

ΔΙΤΩΥ͂, Π85 ΤΟ πάογθα ἤπδποδ ἃ πηοβύ ππηρογίαηΐ βυθ]θοῦ οὗ αἰζεπίϊοη, πη ἢὰ5 

τηδγκοα {Πδΐ βθοοπα βίαρε ἴῃ βοοϊθίν, ἴῃ ὑνΏ]Οἢ ΤΩΟΠΘΥ Ταῖπου {Ππδη ὈΠΠ 

ΘΟΠΐοΥ5 {Π6 Ἀβοθπάδπου. 

24τ4. Βαυΐ 1 με Ἰοοῖκ ἃ Π||16 Γαυῖπου γα 5}8}} ἔχασα {Π15 πηΐανουγαὈ]α 

ἀβρθοῦ οὗ {πΠ6 ρυϑδαΐ οὐἹβὶβ 1Π [Π 8 ῬΥΟΡΎΘΒΒ οἵ βοοιθίυ ἴο ὁΠ6 οδιιβ8 αῦονα 8]] 

84 ἀλπρον, ατϊβίηρ οὐδ ΟἾΠΘΥΒ, 0 8Π ὉΠΙΑνΟΙΓΔΌΪα βίαΐθ οὐ [ὈΥΘΙΡῊ ΓΘ] ΔΙΙΟΠΒ, ΟΥ̓, 
ΟΥ̓ Τοτγοῖρη νᾶ 15, δῃᾶ » 
ἔπ6 ππΐοη οὗ ἔνγο οὐ 1ῃ ΟἾΠΘΙ ΜΟΓΙάΒ, ἴο [ΟΥΘΙΡῚ νᾶγ5. ὅν 61} μὰβ Τπαον 1465, 
ΤἸΠΟΓΘ ΠΑΓΪΟΠΒ ὈΠΩ͂ΘΡ ε Ἂ 
ὁΠ6 βονογοῖρτι. ν]ἢ Π15 δοοαβίοτηθα υυϊβάοτη, ἀθπουποθα υγᾶγ ἃ5 ἴΠ6 συϑαῖ 

ἀρϑτδνδίίοη οὗ [π6 ἐδοίϊϊοηβ οἵ ατθθοα; 1 τγᾶβ {Π15  ΒΙΟῊ Παγάθπϑα {ΠῸῚΓ 

Πιθαγίβ, πα ὈΠπάθα ἘΠ 6]Γ σθάβοη, 61] πον ποῦα τοϑαν ἔοσ {Π6 Ρεγρδίγαίοη 

οὗ ΔῃΥ [Ὸ]]ν ἃπα ΔΠΥ͂ ΟΥπη6. Ἀπ ἴο [Π6 δχϑιηρίοη ἔγοτη [15 οαγ58, ὙΠῸ ἢ 

ατοαῦ Βυιζαϊη απ]ογθά ἀατῖπρ ἴμπ6 Ἰαϊίοῦ ΠΑ] οἵ [Π6 βιχίθθμι ἢ ἃπὰ ἴΠ6 

ὈΘΡΊῚΠηϊηρ' οὗ ἴΠ6 βονοπίθοηίῃ οθηΐασυ, [Π6 ἔανουγ Ὁ] 6 Του] πδίΙοη οἵ ΟἿΓ 

ῬΟἸΙΠΙΟ] ΟΥΒΙΒ 15. ΤΩΔΙΠΪΥ ἴο Ὀ6 αἰ(ι)αῖϊοαά. [Ι͂ἢ πὸ οοππίτν παά 1ζ οοϊη- 

τηθηοθα ὙΠ ΒΥΤΩρΡίοτηβ ΤΊΟΥΘ. Δ]ΔΥΤΩΪΠΡ᾽ : [Π6 ΔΙΙβίοογα ον γοῦα οχπδαβίρα 

Ὀν 16 νγᾶγβ οὗ {πε Ἀοξαβ ; [Π6 οἱθυρυ ομδηρθα ἔγτοπὰ ἂἃπ ᾿πἀθροπάθηϊξ δβίαϊο 

οἵ 1ῃ6 τϑαὶπὶ ἴο ἴΠπ6 νουϊθβδῦ βἴανεβ οὗ ἴπ6 Κιπρ᾽β ρ]θᾶξασθ ἢ [Π6 ΘΟΙΏΤΠΟΠΒ 

ὙΟΓΘ ἀν δαἀνδηοίηρ,, [Ὁ 18 {τπ6, ἴῃ Ὑγ6Ά}Π ἀηα ᾿πίρ]]Προποθ, Ὀὰΐ {ΠῚ 
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ΒΙΓΘΩΡΤΙ τυγὰβ ποῦ νοΐ τηδίυγθα, ἀπα τὰ ὙΠΟ ἱποοπηροίθπε ἕο γοϑίβέ ἃ 

Υ]ΒΌΓΟΙΙΒ. ΤῊΠ]ΠΤΑΤΎ ἀδβροίίβιη. Βαϊ ργουϊθπίια}}ν τσὰβ 1Ὁ ογάογθα ἐπαΐ [Π6 

Ῥγμάθμοθ ἃπα ῬδυβίτποηΥ οἵ ΕἸ] ΖΑ οί, ἀηὰ ἴΠπ6 ππυγα κα ἴθηροῦ οὗ ΠΟΥ 

ΒΙΘΟΘΒΒΟΥ͂, Βα α 5 το π ΘΠραρΊηρ ἀθορὶν ἴῃ {ΠπΠ6 ρογθαῦ σοπεϊποηΐαὶ Ὑγ8Γ8. 

Μοβῦ {πδηκῆι! βῃου]ὰ τα Ὅ6 {παΐ {Π6ῚΓ ἔογοὶρη ῬΟΠΟΥ τγᾶβ ποῖ ΤπΟΥΘ 

ἹΒΌΓΟΙΒ, ΤΠΘΙΓ ΘΟΠΙΙΔΠἄθτβ ποῦ τηοῦῈ Ιβοὶν βο]θοῖθα, {ΠῸὶγ πα] τατν 

ΟΡΘΓΔΕΟΠΒ ποῦ τηοτ ἔουίαπαΐθ. Τ,οἰσθβίου ἀπ Βαοϊίησμαπι ὈΥ {ποῖν ἰπ- 

ΘΒΡΘΟΙΕΥ ὙΥΘΓΘ [ᾺΤ ΤΏΟΓΘ πο [Ὁ] ἴο {Π6]Γ σΟηγν πάου {Π6 οἰτουτηβίαποθβ οἵ 

παᾶῦ ἔπη {μη 1 ἴΠΘῪ Πα ροββθββθά [Π6 ρϑηΐιβ οὔ Μαι]θογοὰρ ἢ ΟΥ 

γε Ππρίοη. δὰ τπ6 τη]! ΒΡ οὗὨἨἁ [Π6 παίϊοπ θθθὴπ τποῦθ ΔΌ]ν 

αἰγθοίβα, μαᾶ {ποτ θθθη ἔοσιπθα ἴῃ {Π6 νγατβ οἵ ΠΟ]]α πα οὐ ἴπ6 Ῥαϊαϊξπαῖθ 

ΒΌΘΙ ἃ Ὀαπα οἵ ἀἸ5οΙρ]]Π 64 50] Ἰ6Υ5 5 [Ποβθ γῇοβο πηγῖν 8 ]16 4 Ἔχ ρ]οὶτ5. "7 1ὴ 

ΕἸΔΠ ΘΒ. ἴῃ τό 8 σοῦ {Π6 δαάπιηγαίοη οὐ {ποὶϊ ΕΘΠΟ 811165, πα {π6 

ΤΘΙΤΟΥ οὗ ὥραϊπ, [88 {ΠΡ οὗ [Ππ6 ογονῃ ἴῃ {Π|6 Οἰν}] νγᾶν οὗ 1642 ταπϑέ 

Πᾶνθ Ῥθ6ῃ ΒΡΕΘαΥ δηά ἀδοίβινθ, ἀπά Ὀείογα ὄνθὴ {πὸ ἰα]θπίβ οἵ Οτόταννο]] 

οου]ά πᾶν οὐρηϊζθά [Π6 Ῥδι]] τη η ̓ 5. ἈΥΤΆΪ65, ὉΠ6 1 τοῖα] ἀδἔθαϊ, δα τΠ6 

αΓΙΘΙ ΘΧΈΠΟΙΙΟη οὐ [ῃ8 πδίϊοπαὶ 1Π 0 γ[165. σου] πᾶν θθθπμ που! ]Υ 

σοπϑαχημηδίθά., 

ὙΥμαΐ ἘπρΊαπα ἴΠπ8. ΠΔΡΡΙῪ οβοαροθά, ἀθ]ανθα Ὁ ΠΟΙ ὕνγο σαπίαγ 65 

1πΠ6 ἀδ] νθγᾶποθ οἵ Εγαποθ. Τὴ Ἰοηρ' οοπΐοβδί ψ Π ϑ'ραϊη ἀπά Αὐβισία 

Ῥτοάπορα βῇθδοῖβ ᾿ΠΠΠΙΐ6]ν τηλόσε ἀἰϊβαβίσγοιιβ [πη {Π6 ἀεδίθαϊβ οἵ Ῥανία ἂπὰ 

δ, Θυθπίη. ΕῸΣ ἴπθϑθ ΔΙΏΡ]6 δίοπθιηθηΐ νγὰβ πιδάβ αὖ Βοοτοὶ πᾶ 

ΕΥΡουγρ; θὰ τ᾿ Παῦ οὐ] τοιηθαν [Π6 ργθναίθπμοθ οὔ ἃ τα ]Ππτατν βριτΐ, Ὁ 

ογθδίθα Ὀ. 50 ΠΊΔΩΥ ὙΘΌΓΒ ΟἵἨ ὙγΑΥ ΑΓ ἢ [Π6 ἀϊβίταοιίου. οἵ [6 ρα ]ο ταϊπα 

ἔγομλ 81} βοῆθιηθβ οὔ ᾿ἱπίθγπαὶ ᾿πηργονθιηθηῦ ; ἃπα ἴπ6 ἈΡβοϊαΐθ ρονγοῦ 

ΔΟ]αΪΓΘα δηα βθουγθά Ὀγ μ86 ογοόσῃ ἢ Απά νη οἷν ΟΥ̓ ΤΩΘΠΊΟΤΥ, ΠΘΠ 

Πα, Γθοονθθα ἔγοτὴ ΠΟΙ ἸΟΠρ᾽ ΟΠ Θοῖς, τηδάθ ἃ βθοοπα δῃᾷ Πᾶρρίθυ δῇοτγι 

ἴο δἰζαϊῃ ἴο τηδίιτυ, [Π6 οα 886 οἵ ΜᾺ ἀρϑὶη Ἰηΐογροβθα ἴο τηᾶν [Π6 ΨΟΥΚ, 

ἃηαἀ [ῃ6 ΔΡῬΥΘΒΒΙΟΩΒ. ΟΥ̓ {Π6 ἸτηΡΘΥΙΔ] ΔΥΤΩΪ65. Ῥγονοϊτθα ἃ τϑδοίίοη, Ὀγ {ΠπΠ6 

ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΟΕ5Β. οὗ ὙΠΪΟΠ ἴπΠ6 ἀθ]Ινοσᾶποθ δομϊθνθα Ὀγ {π6 Οὐοπβαϊζαθης 

ΑΑΒΒΘΠΊΌΙΥ τγὰ8 ἃρ᾿αΪη ἔῸΓ ἃ {ἰτη6 ρ]δοθά ἴῃ Ἰβορατγαν. 

ΝΟΥ͂, Ὑγ 8118 ποί!οηρ [Π6 6ν}]5. δυβίηρ' το {Ππ6 ρῬο 168] σοπϑεϊξαςοη ἔγοπι ὦ 

8Π ὉΠΐανΟΓΆ 016 βίαΐα οὔ 115. ἔογθὶρῃ το] αίίουβ, τηδῦ το ἔογροῖῦ τΠαῦ αθαβα 

οὗ 16 ΡῬΥΠΟΙΡΙ8 οἵ Πουθαϊταγν βαοοθββίομ ὑγῃϊοῖ πὰ ρ]ασθα {Π6 οὐονπβ οὗ 

Τϑιηοΐθ Δα ὩΠΟΟΏΡΘΏ1Δ] Πα[]ΟηΒ οἢ {πΠ6 Ποδᾶ οὗ {ΠπῸ βᾶταθ ἱπαϊν πα]. ΤῊΪΒ 

ΔΟσαμλ]α[οη οὗἨ ἀοταϊπῖοπ 8 Ὀθοη οἴϊθη τοραγάθα τ] Ἰθα]ουθυ ὈῪ 

[ογθὶ ρα πδίϊοη8, ἃ8 {Ππγθαϊθηϊηρ {Ποῖ οὐγπ Ἰμἀθροπάθπο ; ΐ 105 ἀδῃΡΘΥΒ 

ΓΘ 51] ργθαΐευσ ἴο {πΠ6 ρθορὶβ ᾿δίῃμιιβ ἀππαΐαιγα!]ν Βα θ]θοῖθα ἕο {Π6 βᾶπιθ 

17 ὝΠοΓΟ 18 ἃ τηοϑῦ δηξθυζαϊ πἰπρ δοοοσηῦ ὙΠῸ τγὰβ 108. οί] σου που, Αἰ πο ρ 
οὗ {π6 θχρίοἱΐβ οὔ {818 Ἰῃνίμοῖ]6 ἁυὴν ἴὰ ΤοοΚΙ αν τνὰβ ΠΟΙΆ ΠΥ {Ππ6 ΡΘ ΠΟΙᾺ]. 
ὁπ6 οὗ {π6 νοϊασηθβ οἵ {π6 Ηυ]οῖίαπ Μ1Π15- 18. Ὑγαῦ 15. ἤοσο βαϊὰ ΔρΡ0]165, 6 10 τὸ- 
ΟΘΙΙ ΠΥ, τσ ὕθη. ὈΥ ΤΩ] -ῬΘΠΘγἃ] ΜΟΥραη, τηθιηθοχοᾶ, ἴο {πὸ ρουϊοὰ ὑυμθη {16 οονι- 

᾿νε νυν γα ει 
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Τὴ {Π|5 11]- Οὐ μθα ἀπο, ΘΟ τ πΙ Ό ΥΓ οὗ ἴ 15 ἴο {Π6 οἴ ΠΟΥ 16 

1η6 ἀθαὰ οοῦρεθ [αβίθπθα Ὀγ {π6 ἰγγαηΐ οὗ οἱά ἴο [6 Ἰν!ηρ' τηδῃ : [(Π6 

τη βίου. 

ΒίΓΘΠΡῚΝ ἃ Πα ΥΟΒΟΌΓΟΘΒ. οἵ Θᾷοἢ 816 θιῃρ]ογθα π᾿ ΟΥΠΙΒΗΪΠΡ ἴΠ6 ΟἾΠΟΙ᾿ 5 

᾿Ἰπάθρθηάθποθ 80. ΟΠδι]ο5 {π6 ΕἸ {ταπιρ]θα ἀρομ 1Ππ6 ΠΠΡογ 65. οὗ {Π6 

ΝΙΝ Ιου] ἀβ τ ἢ [ῃ8 ΠΟΙρΡ οἵ ΠῚ5 ΡϑΠΙ5}). ΒΟ] ἀ!θῦβ, ἃηα ἀροι [[]ν τ] 

116 τ ΠΠαγν ἔοτοθ θοῖῃ οὗ ϑὅραϊη ἀπα (ἀδθυτηδην. 

ΘΌΘΗ. ἅτ ἴῃΠ6 ἀδηροιβ Ὀοβοίηρ {Ππᾶΐ ΟΥΙΓΟΔ] Ρῥϑγοά οὗ ἃ πδίϊοπ᾽ 8 

αχἰβίθποθ, ὙΠΘη 1ξ 15 ΘΙ ΘΥΡΊΠΡ' ἔγοση [Π6 ἀοτηϊπίοη οὗἉ 115 ο]4 δγιβίοογδον. 

ΤΙ {ποθ ἀαπροῦθ τὸ ΠΓ 1 ΘΒΟΔΡ65. [Π656, δἰ ΠΟΥ ΟΥΙΡΊΠΆΠΥ ΟΥ̓ ΠΠΔ]]ν, 10 ΘΠίοΥΒ 
ΒΓΙΠΟΙΠῖρα, ἃπα {Π8 
ΟμδηρΡΘ ακθθ Ρ]ᾶσθ 
ΒΆΡΡΙΙν, {πΠ6 πον βαϊθ 
οἵ {Πϊπρβ 15. υϑῦν αἷ- 
[ογθηΐ ἔγοιῃ 1Π6 ΟἹα ; 

ὉΡΟῚ 115 βῖαϊα οἵ τηδηποοά, ἃπα 15 Ἐχροββά ἴο ἃ βοπιθνηδΐ 

ἀἸ δ γοπῦ ξασοθββίοη οὗ ΒΡ ]68. 

Ῥαδίννθθῃ ῬΎΟΡουΥ ἃπα πυμηθοίβ, ἃΠα ὙΠΕΓΘΝΕΥ 10 ΠδΒ 

ΠΟΘ ἴο ἃ ΟΥΞΙβ, 1 Κπον ποῖ {πᾶῦ ἰῇ Πᾶ5. ἴῃ ΔΠΥ ᾿ῃβίδποα ἰογτηϊπαΐθα 

[ὰνουγδΌ]υ. 

ΤὴΘ οοπίοβδί {θη 15 

ΒΌΘΗ τγὰβ {Π6 βίαίβ οἵ Οσθθοα ἴῃ ἴΠ6 {π|6 οἵ ΤἼπογ Ι65; οὗ 

Βοτπα ἀυτηρ' {Π6 Ἰαξῦ σοπίυτν οὗ [Π6 σοτημηοηνγ δ ἢ ; 8ἃπΠα 5Ό0 ἢ ἢδ5 ὈΘΘῃ 

1Π6 εἴαΐϊθ οἵ Ἐπρ]αηά βίποθ {Π6 σγθνοϊαίίοπ οἵ τό88. (ΟΟΠρΑ Βοη5 ἀγανῃ 

ἔγοτη [Π6 Ῥυθοθαϊηρ' Ρουοα ἃ16 ἹΠΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο {Π1|85; ψῈ1]16, οα {Π6 οἴμεῦ 

Βᾶηά, ἃ5. 1π6 Ῥῇῃπθποιηθηᾶ οὗ ἴΠπΠ6 βθοοπα Ρϑυϊοα ἃγῖβα ουΐ οὗ οᾶιβε8. οοτ- 

προΐρα συ] {Π6 ΘΔ} ]1ῈΥ βίαΐ οἵ ΠΠΠρΡΒ, Ποὺ σαπποῖ θ6 οἸΘα νυν ππάογβίοοα 

ΤῊ ἴο ἃΥριια [παΐ {Π6 

Ἀοιηδηβ γΕ͵Θ 1655 Ὀ]οοάν {πᾶπ {πΠ6 ΟΥ̓ κ5 ἔτι ἃ σοΙηρδτίβοι Ὀθίνγθθη ἴῃ 6 

ὉΠΙΘ55. {Ππᾶΐ [ΟΥΤΠΘΥ βίαΐϊα Ὀ6 ἔ}]Ὺ Κπονῃ ἴο ἃ8. 

Γὰοῦ]οη5. οὗ {π6 Ῥε]οροπμηθβίᾶη ὙΔΥ ἃπα ἴπ6 5ΒίταρΡρ]685 οἵ 1ῃ6 Βοτηδῃ 

ΘΟΙΏΓΠΟΠΒ ἃρδίηβί {Π6 Ῥδίγοἴδη5, 15 ἴο ΘΟηραΓΘ ἴΠ6 ἴνγχὸ ΠΔΙΙΟΠΒ. ἈΠΑΘΥ ναῦν 

αἸβγθηῦ οἰγουτηβίαπμοθβ ἢ 1 15. ᾿πβΕ Πα Πρ ἃ ῬΆΓΆ]16] Ὀθίνσθαπ {Π6 ᾿πίθηβιῖν 

ΟΥ̓ ΟὟΥΓ Ῥαββίοῃβ ἴῃ τδπποοα ἃπά ἰπ ΟΠ] ποοά. ΤῊ Ὀ]οΟαΥ ἔδοίοηβ οὗ 

Οοτοντα ἀπα Μορᾶγα ἅγ6 ΔΠΔΙΟΡΟὰΒ ἴο {Π6 ΟἾΝ] ννᾶγ5. οἵ Μδυῖαβ ἃπα 5}]18, 

οὗ Οαξασ δπᾶ Ῥοιηρϑυ, οἵ Βτιαΐαβ ἃπα (ἰδββίαβ ἀρϊηβί [Π8 {ΠΆΤΑ ΙΓΒ: [Π68 

ΒΔΥΤΉ]655 οοηΐοβίβ Ὀθίννθθῃ [Π6 ΘΟΙΏΠΠΟΠΒ ἃΠΑ ῥδίγΙ οἰ 5 ΟὯΠ ΟἸΪΥ͂ Ὀ6 σοτη- 

Ῥαγθά ἴο ἴποβα ὙΒ]ΟΝ Ργθνα]θα ἴῃ ατθθοθ Ὀοίογθ [8 Ῥϑύβίαῃ Ἱπυδβίοη, 

ΠῈη {Π6 ῬΆΓΥ οὗ [Π6 οοαβῦ δ Αἴπθηβ νγὰβ αἰβραΐϊπρ {πΠ6 δχοϊαβῖνα 

ΔΒΟΘΠάΘΠΟΥ 80 Ἰοηρ' επ]ογθα ὈΥ ἴΠπ6 δαραίτ485 ΟΥ̓ ραγίν οὗ ἴπ86 ρ]αῖηῃ. ἀπά 

1π6 τὰθ σοποϊμβίομ 15, {πᾶ [Π6 ββοομα οοηΐοβῖ, Ὀθίνγθθμ ῬΥΟΡΟΥΥ ἀπά 

ΠΟΙΉΒΕΥΒ, ἴ5 ΓᾺΥ ΤΟΤΕ ἸηΘΥ ΙΔ Ό]Υ δοσοιηρδηϊθα ὈΥ Δίγοοιοιιβ ΟΥἽπη65. ἴῃ 8 Π 

ΤΠΟῊΒ 816 ἴπ {Π6 πδίμιγαὶ οουγβθ οἵ {Π]πρ8 
τὶρθ ΤῸ ΡΟ] 108] οθιπμδποραίομ, ἃπα 8Γ6 

{66 ]1πρ8 μὰ8 Ὀθοπ {ππ8 Ῥγοάιιοοθα, ὑΠοβ6 
οἴδοίβ ἴῃ αἴου- ππθ5 ἀγ6 τηοϑδῦ Ὀθπθῆοϊδὶ. 

ΒΙΠΟΠΡ ΘΠΟῸΡἪ ἴο Θχοῖΐθ {πΠῸ θδ]ουβυ οἵ {Π6 
αυϊβίοοσδου. Βαΐῦ δὖ 8ῃ θυ οΥ ρουϊοά, ν }116 
ΠΟΥ 806 511] ΘΠΓΓΟΙΥ Βα βουνιθηῦ (0 1Π6 
ΟΡ γ, {Π6 ἀπίοη οἵ Ξθυθυαὶ ΟΥΟΥΤΠ5 ἴῃ {Π6 
ῬΘΥΒΟΠ. Οὗ ΟΠ6 5Βου θυ ῖρη, μὰ5. θ6θη δάνδῃ- 
ἰαρθοῦβ ἴο ὕπ6 βϑῆθσαὶ ᾿Ποσίυ, Ὀθοδῖιβθ Π15 
στοαῦ ἔογοῖρη ῬΟΥΤΟΥ 8Π4 ΤΘΒΟΌΤΟΘΒ. Πᾶνα 16 
[86 ΠΟΌΪ65 {0 οοποι]αΐθ {π6 τορᾶσὰ οὔ {Π6 
ΘΟΤΏΤΊΟΙΒ ῸΓ {ΠΟῚΓ οὐ ἀθέθποθ ἀραϊπβῦ {ἢ 6 
Κίηρ ; δηὰ ἃ ΒΔΡΡΥ ὑπίοῃ οὗ ἱπίθγοϑίβ δῃὰ 

ΘΌΘΙ τὰ {Π6 οᾶ886 ἴῃ Ἐπρ]ηά, οὐ]ηρ ἴο 
[Π6 δχίθηβῖνο οοῃεϊπθηΐαὶ ἀοιαϊπῖοη οὗ {Π6 
βυθοῦ Ρ]απίαροπθί Ἰπο πᾶ 5: {π6 Απρ]ο- 
ΝΝοΥΤη8Π ὈΔΤΟΠΒ. ὈΘοδΤη6 ΕἸ ΠΡΊ5}} 1π ἔθ ] ]ηρ;, 
ἃπὰ ὰνουγρα {Π6 ΠΡ υ 165 οὐ {Π6 ΘΟΙΩΠΊΟΠΒ, 
Ῥδοδιιβθ {Π6Υ ψγοσο δἴγαϊα οἵ θείῃρ ο͵θοΐθα 
ἤτοι {Π 6}. Ῥοββθββίοῃβ ὈΥ {π6 Ῥοϊζονϊηβ δὰ 
ΟΥΠΘΙ οΟπΕποπίαὶ βαθ]θοίβ οἵ Ηρθητυ {Π6 
ΤΠγα, ἃ5. {ΠΟ ῚΓ ἃποοβίουβ μδα ἀϊβροββθββθα 
6 ΑΠρΊ]ο- ϑΆΧΟΙ 8. 



δώ20 ἈΡΡΕΝΌΙΧΙΙ: 

{παῦ ΘΑΥΠΟΥ ΠΌΔΙΤΟΙ ἴῃ ὙΥΒΙΟῚ ῬΥΟΡΟΥΓΥ 8Δη4 ΠΌΤΏ ΘΕ ὑγ 6 ππηϊζθα ἀραϊηβί 

ΡῬτοροτίν ἀπα Ὀἰγῃ. 

ΤῊΘ οασβοβ οἵ [{Π15 αἰἤθυθποθ ἃτθ ὑνουτῃ ποίϊοϊηρ. ΤΠ ἀἰβ ποῖοι 

θαδΐννθθη ἴΠ6 ΠΟΌΙΙΥ πα [16 ΘΟΠΙΙΟῺ5 νγἃ5. ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ ἃ γ68] Ομ ; {Ππᾶΐ 15, 

ἴῦ νγὰβ βῬΥουπάθα ἼΡΟῚ ἃ ΓΘ] ΒΌΡΕΟΙΙΟΥΥ ΟἰΓΠΘΙ ῬΉγΞΙΟΔΙ ΟΥ̓τηογα]. Βαΐ 

ΘΥ̓ΘΓΥ ΒΌΘΟΘΒΒΙνΘ ΡΈΠΟΓΑΙΙΟΝ (6 μἀ6α ἴο ΤΆ Κ6 ᾿ξ ποθ ἃΠα ΠΟΤῈ ἱη ΡΊΠΑΓΥ ; 

111, δ [6 πηοτηοπῦ οὗ ἴπ6 ἢπὰ] βίγαρρ]α θθύνθθῃ [88 ἴνγο ογάθυξβ, 1 μὰ πῸ 

768] οχϊβίθποα δ ἃ}}. Τὴ σου ΠΠΟΠΒ ΕΘ {Π6Π ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ5 ΜῈ]1] 4αΆ] Ηρα 

ἃ5 [Π68 ΠΟΌΪΘ5, θοΐἢ ΡΠ ΥΒΙΟαΠ]Υ ἃπα τηοσα]]}ν, ἴο οοπάπιοϊ [Π6 Αῇδῖγβ οἵ ρβᾶθθ 

ΠΑ Ὑγ ; δηα {Ππ|5 1Π6 Θχο]αβῖν ἀβοθηάθπου οὔ {Ππ8 ΠΟΡ]ΠΥ θεϊηρ Ὀθοοτη8 

ὈΠηδίΌΤΑΙ ἀπ ἀρβυγά, ποὺν {παΐ 1 αχιβίθα Δ] ομρ ὙΠ ἃ ΤᾺ] Θααδ]ν οὗ 

16 ὕνγο ργ65 ἴῃ τηϑυῦ ἃ Πα ἴῃ Ὑγθα] 1, τγὰβ ΓΘΒΙΡΏΘα ΤΟΥ γΘΥῪ ΒΠδΙΏ6, πα 

νγὰ5. ἴῃ ἔδοῦ θαΐ 1Π6 βδουϊῆσοθ οἵ ἃ βῃδάον. ΔΝ Πθγθαβ ἴῃ ἴῃ6 οοπῖαβί 

Ῥαθίνγθθῃ ῬΥΌΡΟΥΥ ἃπαὰ ΠυτηθθΥβ, ἴῃΠ6 οουτβα οἵ {πϊηρθ 15 θχδοῦν ἴΠ8 

᾿ορροβίί6. ΤῈ6 ἢπδὶ βίτυρρ]θ Ποῖα ΟὨΪΥ ἴακοβ ραθθ ῃθη ἴΠ6 τρὰὶ αἰ- 

ἔογθ πο α5 θθΐννθθη [Π6 σοπίθη!ηρ ῬΑΓΓ65 Πᾶν τθϑοῃθα {πΠ6 παθβῖ ροϊπηΐ οὗ 

ΒΘΡΑΓΔΟΝ ; γΠ6 πη [Π6 Ἰηἰοιτηθαϊαῖα ο δα δίοηβ οὗ βοοϊθίν ἃγθ ΔΌβογθθα 1ἢ 

ΟΠΘ ΟΥ̓ ΟἾΠΕΓ οὗ ἴΠ6 ὕνγο δχίχζειηθβ, ἃηα {ῃη6 βίαϊβ 15 αἰν: θα οὔἱν Ὀαθύννθθῃ 

1Π6 ὕνγο ᾿γΥΘΟΟΠΟΙ]Δ0]8 ΟρΡροβιίῖΐθβ οἵ Ἰυχυσν ἃπὰ Ὀερρασυ. ΤΠῚΒ 18. πὸ 

οοηΐαβύ Ὀθύννθθῃ τη6ῃ ΤΘΔ]]Υ 6608], ἴο 40 ναῦν ΜΠ ἃ βοίου5 αἸΒΕ]ποῦοη : 

10 15. ἃ 5Βίτυρρ]Β Ὀδύνθθῃ αὐΐου ΘΟ γαΤΙΘ5.; Ὀθίνναθῃ ρᾶγ65 ΠΟ Πᾶνα 

ΔΌΒΟΙαἴοΙγ πὸ ΡοΪηΐ 1ἢ σΟΙημ0η, ΠΟ Καον]θαρσα οὗ θδοῃ Οἴου 5 ἔθη ΡΒ, ΠῸ 

Βυτρδῖῃν ἴῃ Θ8 0} ΟἴΠοΙ 5 Ραγβαϊβ ; ἃηαὰ ΜΠῸ 816 σοπίθηηρ [ΟΣ ἃ ὈΓΪΖΘ 

Αμὰ ἴῃ 

ΘΟΠΗγΙΠΔΊΟη οὗὨ [15 νἱθν οὗ (Π6 βυθ]θοῖ, ποσοῦ αἸθσθποα οὗ Ὀ]οοα ἀπὰ 

ὙΠΟ. Ομ6. σδηποῖ σϑὶῃ νυ] Πποὰΐ ἃ ΡΓΟΡΟΓΈΟΠΑΙ 1055 ἴο [Π6 οΟἴΠΕΓ. 

ΤΟΘ 15 850 ΒΙΓΟΠΡ' ἃ5 ΘύΘῃ Δίου ἴΠ6 ἰᾶρβθ οἵ ἃρβ ἴο οοηϑβίτζαίζα ἃ γϑὰὶ] 

ΑἸΒΌΠΟΙΙΟΙ, ἃ5 1 ἴΠ8 οαβ6 οὗ ψ}1ῖ6 τἸηθῃ ἃπὰ παρΊοθβ, ποτ {Π6 ρεγίθοϊ 

ΔΙ] Απλδοη οὗ ἴΠ6 ΡΟ] 108] θοάγ Ὀθοοσηθ5. Θχοθθαϊπηρὴν αἰ οα]ῦ, 1 ποῖ 

αἰΘΥΙΥ ὨΟΡΕΙ655; ἃπαὰ [Π6 ἀδ1]}ν ἱπουθαβίηρ ΠΘΡΤῸ ροραυϊαίίομ οὗ ἴπ6 {Π]ηϊτοα 

ἰαΐεβ, ἃ ρορυϊαϊίΐομ. δχοϊααθα Ὀγ ἃ ἔδβδ!πρ οὐ παίιγα! αἰνθυβιῖν ἔγοτη 8ἢ 

Θῃ]ογτηθηΐ οἵ ἴΠ6 τἱρηΐβ οἵ ΟἸΠΠΖΘΏΒΗΙΡ, 15 Ῥδυπαρ5 ΟμΘΙθ οἵ [Π6 τηοβὲ 

ΑΙΔΓΓΩΪηΡ᾽ ΡΟΪΠΐΒ 1ῃ [Π6 ζαΐαγα ργοβρθοῖβ οἵ {Πὰΐ ογθαῦ δη4 ρυονηρ' ΡΘΟΡΪΘ. 

19 ““ἼΠπο Ποβν οχιβίπρ θθύνγθθη ὕΠ6 
““ ἔγθο Ὀ]ΔῸ ΚΒ ἂπὰ {π6 τυ] 65 ἴῃ {π6 ΤΠ ἰζοα 
““ Βίαϊοβ. 185. θυύθὴ τη0 76 ᾿Ἰηγοίοσαϊο {πᾶ {παῦ 
““ οὗ βἴανθβ ὑονγαυὰβ ΠΘῚΣ τηδβίουβ ; δηὰ ἴῃ 
““ ΒΟΙ16 Οἵ {Π6 βίαϊθβ, Ὑ1υρΊηἶα ΘΒρ ΘΟ ΠΥ, τὉ 
““ 85 θθθὴ ὑπουρηῦ ΠπΘοθββασυ [0 οηδοῦ ᾿ανγ8, 
““ ῬΥ ὑνΒΊΟἢ 8}} τπδππιγη θα 5] αν 65 ἃγο ΘΟ η- 
“ῬΡΕ]οά τὸ αυ' {Π86 Θομημηγ δ] (ἢ. 
Ἡγαγαῦ 5 Μοῖοο, ΝΟ]. Ἰ. Ρ. 38. Τὴ Μοχίοο, 
Οὐ πθ σοηΐγασυ, ὙΉΘΓΘ. ΠΟΥ 18. ΒΟΔΙΌΘΙΥ 
ΔΩΥ {πϊηρ οὗ ἃ ῬΌΓΘ πορτὸ Ροραϊαίίοη, 50 
ΤΩ ΟἾ ΤΠΟΥ̓Θ ΒΕΓΟΠΡῚΥ αἰ ηρι]5η6 4 {πῃ {Π6 
πδίϊνθ Απλουϊοδη τὰ00 ἤτοι ἴμ6 ΡῬΒΥ 5108] 

ΟΒαγδοίου οἵ Ἐπσορ δη5, {πὸ αἰ βθυθηῦ οαβῦθβ 
μαν Β]οπαρα ἔλθου τοροῦμου, ἀπ {Π|6 οοιη- 
τη0} ἔθ] Ἰηρ οὗ μαίγοα το {πὸ οα ὥρδῃϊαγα 8 
οἵ Επτορο ὰ5. ἀγάνγη ΤΟρ ΠΥ 8411} {π6 πᾶ- 
{ἰνοβ οἵ Μοχίοο, ψν μούμου οἵ ρδηϊβ οὐ οὗ 
Τηάϊαπῃ οχίχγδοίίοη ; ἃπὰ μὰ8 θνθὴ ἰοὰ {16 
ἔουτηου, ἀθβοθη θα ἃ5 ΠΥ ἅτ ἔτοσι {Π6 ἢγβϑῦ 
ΘΟΠΟ]ΌΘΤΟΥΒ οὗ Μοχίοο, τὸ Ἰἀθη γ {μοιὰ- 
ΒΘΙν 65 νὴ {π6 ΔΡοΥυϊρίηοβ, ἀπ ἴο βρθὰὶκ οὗ 
{πὸ αἰχοοῖ [165 οὐ {Π|6]} Οὐ Δ ΟΟ βίου β ἃ8 ΘΟ - 
τηϊττρα Ὁ. ὥραϊηῃ ἀραϊηβῦ ὑπ 6} ΘΟΙΠ ΣΎ ΠΊΘῺ. 
10, Ὁ. 34. 



ἌΡΡΕΝ ΘΥΧ Ἵ: 521 

Οπ [Π8 οἴμοι παπᾶ, {Π6 ροβίξομ οἵ ραγῖ]θβ ἴῃ {Π6 Ἰαΐθυ. σοπίοείς πσβῦ Ὀ6 

ΤΩ 

ΒΠΟΓΓΊΟΙΙΒ ᾿ΠΘΟ]ΠΔΠΙΥ οἵ ῬΤΟΡΟΥΥ δ Βοιηθ, ἀρ αϊηβῦ ΒΟ ἢ 

[Π6 ΑΡΎΔΓΙΔῊ Δ ῸΥΒ. ὑγ ΓΘ ῬΑΥΓΙΟΌ]ΑΥ]Υ αἸγθοῖθα, ἀγοβα ουΐ οὗ 

1π6 δχοϊαξινα οἱαίτη ἴο [Π6 τ]ρηϊβ οὐ οἰ ΠΖΘΏΒΠΙ]Ρ ἔουτηΟΥ]Ὺ 

αββουίθα ὈΚ {π6 Ῥδίγιοῖαμβ. ΤΉΘΥ ὙΠῸ ὑγΈῚ6 ποῖ ΟἸΠΖθηβ, σου] Πᾶνα πὸ 

ἘΠ᾿Θ ἴο ἃ 8πᾶῖθ οἵ ἴῃ6 πίομαι! ἰαηᾶβ : ἃπα ἴπ ΘΔΥΪῪ {ΠΠΠ65 ΠΟΠΕ ὙΘΓΘ 

οἰΏΖεμβ Ἔδχοθρί {Π6 ρδίσιοιδμβ. ΤῈ6 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ {Παῦ {πΠ6 ἰαπὰ οὗ {π6 βίαΐβ 

5Που]4 θ6 βαμ8}}ν 30 αἰνιἀθα ἀτηοηρβί 8}} [Π6 οἰ ΖΘη5 ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΙΡῚΠΆ] 5ϑίς]6- 

τηθηΐ οὗ ἴπΠ6 σουπίτυ, ἃπα {πᾶ ἃῃ ΔατηΙββίοῃ οὗ ποτ ΟἸΓΖΘΠΒ. ᾿τΡ]164 {παῖ 

{πεν βῃου]ὰ βῃᾶγθ [Ὁ Ππ6 ζαΐαγα ἴῃ 811 ρα Ό]ϊο Ἰαπα ποῖ γοῖ ἀϊνι θα, νγὰβ 

ΒΘΠΘΓΆΪΥ ὙϑοορΖεά Ὀγ ἴΠ6 πδίϊοηβ οἵ δηϊασν. Βαυΐ ([Π6 Βοιπὰῃ 

Ῥαϊγιοἴδπβ, νυ Β1βὲ πον Δ] ον {πΠ6 ἢγβι ρατί οὐ [Π15 ῬυΊπΠΟΙρΡ]6, οὈ]βοϊθα ἴο 

1η6 ξβοοῃμᾶ ; πὰ χϑίυβθα ἴο δάπηῦ [Π6 ΘΟΠΊΤΠΟῺΒ ἴο ΔΠΥ͂ αἸνΊΒΙΟη οὗ [Π6 

50 ἈΡΆ1Π 1ῃ Π]ΟΘΘΙΠ {ΠΠ165. ΠΟῪ ΤηπΠ0ἢ οὗ {Π6 

ἰγαοθα ἴο οᾶιιβαβ οοηπροίθα σι {πᾶῦ ὁπ ΠΟ. ργϑοθαθα 1. 
χοῦ οὰπ ΟΠΪΥ͂ Ὀ6 τη- 
ἀογβίοοα ἔγομι ἃ. ΟἸΘΩΓ 
Κπον]θᾶρο οἵ {Π6 βίαϊα 
οἵ {Π]η55 {ΠπᾶὉ ργθοραθα 
1, 

ὈΠΔΡΡτορτγαῖθα ραὈ]1ο Ἰαηα. 

αοΐαδ] βἰϊαδίίοη. οὗ ΟἿ ΙΒ ΟΟΥΔΟΥ ΟὗὁἨ ῬΥΟΡΟΥΥ 15 ἀογινθα ἔγοτη οὐσ οἱά 

ΙΙΒΓΟΟΥΔΟΥ οἵ σοπησεξῦ: [Π8 δῃουτηοιΒ ἰδη 64 δβίαϊθβ οἵ τη ηΥ οὗ ΟἹΓ 

ΠΟΙ ν,----ῃθ σγθαῦ ΡΟ] 108] Ἰπἤπθποθ οοηΐθσσθα ὃν ἰαηά ἀθονα 8]} οἴῃϑγ 

Κιπαβ. οἵ φρτορογίυ,-ττῖμο Ἰὰνν οὗ Ρῥγορ ηϊαγ6 ἀηα [Π6 ἰὰνν οὗ βηΐβ]]8. 

ΑΡονα 8]], {πε εχϊβίθῃοβ οἵ 8π ογάθσ οἵ ΠΟΥ σομητη ποδία Ὀγν ἀδβοθηΐ, 

ὙΠ βαρασαΐθ ΡΟΎΘΥΒ, ΔΠ4 ῬΘΟΌΠΑΥ ῬΥΙΝΊ]ΘΡ 65, οΊνῈ5 ἴο [Π6 Δγϊβίοοσδου οἵ 

τη ἄθτη ΕΌΤΟΡΘ ΤΟ ἢ ΤπΟΥΘ οὗ ἴῃ οπδγδοῖθυ οἵ [86 οἱάβθυ δγιβίοογαον οὗ 

ῬΙοοά {Π8ῃ νγὰβ γεΐαϊπϑα ἃἔοσ ἴΠ 6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΙηρ Τονοϊαοη ἴῃ ατξεοα δπά 

Βομαμθ. [Ἃἢ ἔδοΐ, 1Ε που αἸταΓΥ ΤΠ ΟΠΆΓΟΠΥ νγὰ8 ἴο 6 Τοϑίδϊηθά, ρᾺ]16 1 τίν 

σου ]ά ΒοΆγΟοΙν Πᾶνα Ὀθθπ ΔοΟμϊθνθα ΟΥ̓ΡῬΥΘβοῖναα σπουΐ ἃ οοσχιίβίθηΐζ 

Βεγθ ζαγν ΔΥΙΒΓΟΟΥΔΟΥ͂. 

ΤῊ νἱονν {Ππαῦ Ππᾶ5 Ὀθθη Ποῖα ἴδθη οὗ ἴΠ6 ῬΥΌΡΥΘΘ5 οἵ βοοϊθίνυ οῇξβυβ ἃ Π 

ΘΧραπδίίοη οἵ τηδηῦ Ῥοϊπίβ, ΒΟ τ πουῦ 1 Πᾶν ὈΘΘΠ ΒΟΙΠΊΘΕΪΠῚ6Β 

Πα δ εοντο αὐ᾽ πε ρο- ΠηΒαΠαοθυβίοοα, [ᾧ βῇουγβ ΠΟῪ ἴΠ6 ῬΟρυ]ὰῦ ραιῖγ οὗ δῃ 

Ἐπ Ξε ἐξρνρο ἀια, ΘΑΓΙΘΓ ΡΕΙΙΟά ὈΘΟοΙη65 ἴΠ6 ΔΠΕΡΟΡΟΪΑΥ Ραγυ οἵ ἃ Ἰαΐοσ ; 

ἘΠΕῚ Μιρο α ετιΘεΣ ἴὰ μδοᾶσβα {86 ἰθηάθπου οἵ βοοιθῖυ 15 ἴο ὈθΟΟη6 τποῖα ἃπά 

τῆοτα ΠΡ 6γΆ], ἃπα 5 [86 ἈΒΟΘΠΩΘΠΟΥ͂ Οὗ ὙγΘ] ἢ 15. ἃ ΤΠΟΤΘ ῬΟΡΌΪΔΓ ῬΥΪΠΟΙΡΙ6 

{μᾶπ [Π6 ἀβοθηάθπου οὗ ποθ}]]ν, 50 1 15 1688 ΡΟραΪαυ Ππδπ [Π6 ἀβοθπάθμον 

οὗ πυτηῦθοιῖβ. Πα {Π6 σοτγηϊα σοπίαυχΙαΐα οὗ ϑϑυνιαβ ΤΌ]]15, ΒΟ ἢ. ἴῃ {Π6 

20 ΤῊ ἈΡΡΘΔΥΒ ΠΌΤα τ μδῦ στο Κπον οὗ 
{Π6 βγβύ βυθοῦ οὔ Ῥδυίϊου]αν παῦ]0 5 ἴπ 
[86 ΘΥΥΊΓΟΥΎ ὙΒ]Οἢ ΠΟΥ αἰζοσνγασβ οοσὰ- 
ΡῬΙΘα ; 88, ἴῸΥ ᾿ἰπβίδποθ, οὗ {Π6 15γδϑ ῖθβ 1ἢ 
Οὐδπδδπ, ἃπὰ {Π6 ΤΠ ουΔη5 ἴῃ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΞα8. 
Τῦ ἈρΡρθδὺβ 4150 ἔγτομι {πΠ6 ργδοίίοβ ουβοσυθᾶ 
πη {Π6 ΡὈ]Δ ΗΓ Πρ’ οἵ ΘΟ] π165, θΟΐἢ δτηοηρ {Π6 
Οὐθοκβ ἀπά Βουηδηβ, ΠΟΥ ΘΑ 8] 5ΠΔΥ65 οὗ 
Ιδπα σγοῦα αἰβίσιθυΐθα ο {Π6 βθύθυδὶ ο0]Ὸ- 
πϊβίβ. ἨἩρθποθ ΠΘΠ ἃ ΠΌΠΩΌΘΥ οὗ ΠΟΥ οἷτ]- 
ΖΘ η5 ὙΟ͵Θ δατηϊοα, {ΠΟΥ νγὰβ ΡΌΠΟΥΔΙ͂Υ ἃ 
ἀδιηδηὰ ἴῸΣ ἃ σεϑ- ἀἰνιβίοη οἵ {πΠ6 απ, ὁπ 

{Π6 ῬυΪποῖρ]6 πᾶῦ 1Ὁ νγὰβ ἃ σουητηοη βίοοϊ, 
ὙΥΒΙΟΒ. οὐρηῦ το Ὀ6 ΘαΌΔΠν 5μαγθα δποπρ 
811 {Π6 οἰζθηβ. ΤῊ ῬΒΠΟΒΟΡΘΥ5 4150, ἴῃ 
{Π|6}} ῬΤΟΡΟΞθα τη066]8 οὗ ἃ σοΙπτηοπ [ἢ, 
Ῥγοοθθὰ οἡ {Π86 β8πη6 πούϊομ : οογίδϊ πῃ ρου- 
Τ]οη5 Οὗ {μ6 Ἰαπὰ ἃγθ ἴο Ὀ6 βϑῦ δραγὺ ἔῸῦ 
ΤΟΙΙΡΊΟΙΙΒ ῬΌΤΡΟΒΘΒ, δπα {Π6 σοϑῦ ἴο ΡῈ ἀϊ- 
νἱάθα ἴῃ Ἰοΐβ διποπρϑῦ {πθ οἰ{Ζθπβ. 83.668 
ΡΙαΐάγοΝ, Τυγουγριβ 8. ΤΗπογάϊά. Υ' 4, 2. 
Το γβῖαβ Ηδ]οασι. 11. 6, γ. Ηοτγοαού. ΤΥ]. 
159, 2. Αὐϊϑίοῦ, Ῥο!τϊο. ΥἹ. 4. 8, 9. ΥΙΙ. 
1Ο, ΟΣ 11. 



δ22 ἌΡΡΕΝΙ τῆ. 

Εἰτηθ5. οὔ Μανγαβ ἀπ Οἴὔὔβαυ ὑνουἹὰ Πᾶνα θθθὴ 80 ᾿πβίϊξαξίοπ ΘΠΕΪΓΟΙΥ͂ 

ΔΙΙΒΙΟΟΓΔ04], Ὑγογθ ἴῃ {Π6]Γ ἢγβξ ογθαίϊϊοη ἃ πιοϑῦ 1106 ΓᾺ] ἃπά ρορϊαγ 
τηθαβι16, ὈΥ͂ ΔαΠΑΙ ΓΕ ΠΡ᾽ ὑγθα ἢ ἰο {Παῦ Βαργοπηδον ὑΥΒ]οἢ Πδ4 θοίοσα θθθη 
ΤΠΟΠΟΡΟΙΙΖοὰ ὈΥ ΠΟΌΪ]6 Ὀἰγῃ. ὙΠῈ5 [π6 Ποῖβα οὐὨ δοϊωτηοηβ, ὙΥ ΠΙ ΘΟ πνὰβ 
π6 ῬΟΡαΪΑΓ Ρατὲ οἵ ΟΌΤ ΘΟπβυ ΠΟ 50 Ἰοηρ᾽ ἃ5. ἴΠπ6 βἴγιιρρ]β νγὰβ θθίννθθῃ 
1Ππ6 πίϊοη ἃπηὰ (η6 οὔονπ, μὰ8 Ῥθθὴ τοραγαθα βἰποθ {πΠ6 δοοεββίοπ οὗ 
αθοσρε ἴτε Τηϊτὰ ἂβ ἃ ὈΟΩΥ Ῥτθαοιϊ Δ ΠΕΠΥ αγἰβιοογαίϊοαὶ, θθοδμπβθ {Π6 

ῬΆΓΕΙ65 ἴῃ ἴΠ6 βίαϊθ πᾶνε γεβο]νθα {Πθτηβοῖνοβ ἰηΐο [Π6 δανοοαΐαβ οὗ ργορουῦ 
Οἢ ΟΠ8 5146, ἃηα οὗ ΡἜΈΠΕΓΙΑΙ ᾿πί6]] ΠΡΌ ΠΟ 6 ἃ Πα ΠΌΤΊΌΕΥΒ ΟΠ [86 ΟἴΠΟΓ. 
ΔῈ ΠΥ ἸΘΆΤῚ 8]50 ἃ ΤΏΟΓΘ 56η51016 αἰνίβίομ οἵ Ηἰβίουυ ἔπᾶπ ἐπαξ τυ Β]οἢ 

15 ΘΟΤΏΤΊΟΠΙΪΥ δάορίεα οὗ ἀποϊθηξ ἃπα τηοάθση. γε 5881] βθὲ {παΐ ποθ 15 
Ἐπ ς τιν τίδι ἴῃ ἔδοῦ δ ἃποϊθηΐ ἃηὰ ἃ τῃοάθιη ρου ἴῃ {Π6 Πἰβίουν οὗ 
Υἱβίομιϑ οὗ ἴδ ; ΘΥΘΓΥ ῬΘΟΡΙΘ: [Π6 ἀποϊεπί αἰἸΠδυηρ, ἀπᾶ {Π6 τηοάθσῃ ἴῃ 
ΤΗΒΗΥ͂ ΘΒΒΘΠΕΙΆ] ΡοΪΠΐβ ἈΡΤΘοπρ᾽ ΜΥ] ΓΗ {Πᾶΐ ἴῃ τυ οἢ γα πον ᾿ἶνθΘ. ΤῊὰ5 ἴΠ6 
Ἰαγραβδῦ βουτίοη οὗ {Ππᾶΐ ΠΙΒΕΟΓΥ ὙΠΟ. τγθ ΘΟτηΠΠΟΠ]ν 681] ἀποίοπξ ἰβ ΡΓδοίΙ- 
ΟΔΠ]Υ πη οΓη, ἃ5 1ξ ἀθβου 68 βοοίθιυ ἴῃ ἃ βίαρε Ἀπδ]ορουβ ἴο {παΐ ἱπ ψ ΠΟ 
ἸΏ ποὺ 15; ΜΉ16, ου 1π6 οἴμεσ παπᾶ, τσοῃ οὗ ψῆδξ 15 οδ]]θα τποάθγῃ 
ΒΙβίουν 15 Ῥγδο 0Ά}}ν ἃποϊθπΐ, ἃ5 10 σϑ]αΐθβ ἴο ἃ βίαΐε οἵ ΤΠ]ΠΡ5 ὙΠΟ ΠὰΒ 
Ῥϑββθά αὐγὰ. ΤΗπον 465 ἀπ ΧΟΠΟΡΠΟΗ, {Π6 ογαΐουβ οὗ Αἴπθηβ, απα [π6 
ῬΙ]ΟΞΟΡΠΟΥΒ, ΒρΘαὶς ἃ Ὑν]Βάουη Τηογ6 ἈΡΡΙΠΘΔΌ]6. ἴο τ ῬΟΙ ΠΟ Πν {πᾶπ {Π6 
ΞΟΠ οὗ ονθ ΟἿ ΟὙ ἢ ΘΟ ΥΠΊΘῊ Ὑγῆ0 ᾿Ινβα ἴῃ {π6 τ] 4]6 ΔΡῈΒ; 8πὰ 
ΤΠοῖγ Ῥοβιθομ, Ὀοΐἢ ᾿πίθ]]βοῖθα] ἀπα ΡΟ] Εἴθ], τούτο ὨΘΑΤ]Υ ΓΘΒΘῚ]Θα ΟἿΓ 
Ἀπᾶ [0 ἄγαν ἔτοπι ἴδ ΟὟΏ. θ ΤῊΔΥ ᾿ΘΆΤΗ 1580 ὮὉν ἴπ6 δχρθυίθποθ οὐ οἵου 
προ. τὸ ραν ὅκα ΒΟΟΙΘΙΙ6Β ἴῃ 8ἢ ΔΙΔΙΟΡΟΙΒ βίαΐθ ἴο οὔγβ, {παῤ Πανὶπρ' 
ΤΩΣ τ: ΒΆΡΡΙΥ νοι νοα [Π6 ΟΕ] βθᾶβοη οὐ [Π6 ἐγδηβιτϊοπ 
ἔγοτη γουτῃ ἕο τηϑπΠοοα,, τας ττα 5ΠΟυ]α ποὺ ταοβὲ ἀτθαα ἅγα ΔοοΙάρηΐβ, 
ΟΥ̓́ΘΟΠΒΕΓᾺΓΟΠΑΙ ἀἸπθαβο Ῥγοάμποθα Ὀγ δχίθυ πα] ν᾽ ποθ : {πᾶΐ 15, {παξ [ῃ8 
δ͵ΙΘαῦ ΘΠΘΠῚΥ οὗ ΒΟΟΙΘΙΥ ἴῃ 15 Ῥγθβθηΐ ξἴαρθ 18 γγᾶσ : 1 1ῃϊ5 σΔ]ατηϊῦν Ὀ68 
ἈΝΟΙάΘα, 1ῃ86 Ῥγόορυθββ οἵ ἱπιργονοπιθηΐ ἴἰβ βυσο; Βαΐ αἰζοπηρίβ ἕο δάνᾷποθ 
[Π6 οᾶιβ8 οὗ ἔγθεάοιη Ὁ {π6 βνγογὰ γα πο] Ο] Δ] ρου ]ουβ. ὍΝ αῦ ἰ5 ἃ 
βΒίαϊα οὗ ΒΌ0 ἢ ἔαΐα] Ἰηϊτοχϊοαίίομ, ἐμαξ ἴδ τηαῖκοβ τηθη ΘΆΓΟΙΘἘ5 οὗ ΠΡΟ] Πρ, 
ΠΑ ΒΟΠΠΘΕΙΠ65 νη οὗ ΤΘΡΔΙΓΙΠΡ᾽ ἘΠ611. Ἰπίου μὰ] ᾿ηβεςπαξϊοηΒ; ἀπα ὑππ5 {π6 
ΟΟΌΓΕΘ. ΟὗὁὨ Πδ[ΟΠΔ] ΠΑΡΡίηθεβ την Ὅδ6 ουξ Ξῃοτί, ποῖ ΟὐΪγ ὈΥ ἔογοῖρῃ 
οοηαιοεξῖ, θα Ὀν ἃ βίαίθ οἵ ψγγ ροϊξοηϊπρ' {π86 Ὀ]οοά, ἀδβίγονιηρ {Π6 
ἨΘΆΙΉΥ ἴοπα οὗ [Π6 βυβίθι, ἀπά ΒΘ. Πρ πΡ ἃ [ον ῖβῃ δχοϊϊζοιηθπέ, {11 ἐπ 
αἸἰβογάθυ [θυτηϊηδΐθβ ἴῃ ἀθβροίίβτη. 

Ἐχίθπαϊηρ' ΟἿ ν]θνν 5111] ΤηΟΥ6 νΙ4ο]ν, δηά ΟὈΒουνὶηρ [Παΐ 1ῃ ΒΟΠῚ6 ραγίβ 
Οὗ 1Π6 νου] βοοϊθίυ Ξθθ 8 ὭΘΡΟΙ ἴο Πᾶνβ σϑδομοα [5 παΐαταὶ τπδπμοοά, 

Τὸ ἰοποπος ας ἀο θα Πᾶ5. ΟἸΓΠΟΓ ΡῸΠΘ Οἡ ἴῃ ρῥτοίγδοϊοα ἱπέλπου, οὐ ἢὰ5 
{Παᾶῦ {ΠΟΘ ΓΘ ΟΈ565 
Ῥονοπμα ᾿πππλ  60Π- 
{γ0} αὐδοίίηρ {ΠῸ ῥσοὸ- 
ΒΤΟΒ8. οὗ βοοίθίν, βι10}} 
ὃ.8, 

Γροοῖνθα ἃ Βῃοοὶς αὖ ἴπ6 τηοιηθηΐ οὗ 1158 ἐγαηβιτομ, νυ Β] ἢ 

Πδὰβ5 σοπαοιηηρα ἰζ ἴο ἃ Ἰοπρ' Ἰνίηρ ἀθαῖῃ ; {παᾶΐ ἰοὺ {Π6 

ΟΙά δυγιβίοογαοιθβ ἤᾶνο 511] οχἰβίθα, οὐ μᾶνθ οὐΪν ὈΘρη 

ΘΧΟΠΔηρΡΘα ἴῸγ ἀββροίίβιηῃ. ἴῃ ἰΐβ υνογβῖ, ἃπα, ΠυΙΏΔΗΪΥ͂ ΒΡθακίηρ, πηοβῖ 

νοαωῪΤνν εν ον ο  πΝε ὑνὐϑνυϑϑ νου ππὰβνδΝ 

: 
; 



ἈΒΡΕΝΘΟΙΧ 1. 029 

ΠΟΡΘΙΘΞ5 ἔουτη ; γγ6 518] ἀΥ̓ΑΥ ΠΟΥ ὙΠ τϑνθύθποθ ἴο ἔποβο ΠΙΡΉΘΥ ΟδΞ6Ε, 

ΒΟ Ῥγοσθθαϊηρ αἰτοῦ] ἔγοτα ἴπ6 1πβογαΐα ]6 Μ}1}1 οὗ οοὐὐ Μδκοσ, βθοπὶ 

ἀεβισιποα ἕο Βαμα ]6 ὑπὸ ργοβυτηρίϊοπ οὐ ἔἈ που Ἱηρ᾽ ΟὈΥΒΘΙν 65. 1Π6 ΔΥΙ ΓΘ 8 οὗ 

156, σοπδε αἱ 08] ΟἿ] ΟῚ ἀοβίϊηγ. [Ὁ 15 ναὶπ ἴο ἄθην {παΐ αἰ ΠΈΥθ πο θβ οὗ 
αἰ δυο ποο5 οἵ πδΕϊοΠ8} Ε - Σ : 
οἰιαταοέον, ἃπὰ, πδίϊοπ] ΟΠγδοῖου ἈΡΡΆΥΘΠΕΥ σοπϑιι ας. π8], ἀμ ὈΘ]ΟΠΡῚ ΠΡ; 

το ἀϊδιίπος ξατα]δβ οἵ ἴπ6 Παπιᾶῃ τᾶοθ, Πᾶνα ἱπηΘηΒον ᾿πἤπθπηοθα [Π6 

διθαΐπεββ πα ΠΔΡΡΙΠπΘῈ5 οὔ ϑδοῃ : ἴῦ 18. ΘαθΆ}}Υ οἶθαγ, {πᾶς [Π8. ῬΠΥΞΙΘΔ] 

ΒΘΟΡΤΆΡΏΥ οὗ ἴΠ6 βθνθύαὰὶ ραγίβ οὔ ἴπ6 βγη Πὰ5 δαναποθα οὐ ργθνθηΐθα 

1Π6 τποῦὰ] ἃπα ᾿ηἰθ]]θοῖαα] ργόρτθββ οἵ {ΠῸῚΓ σταβρθοῖϊνα πῃ ϊαηΐῖβ. ΤῊΘ 

98, {π6 ῬΠνΒΙ0Ὁ] 5θο- ὈΟῸΠα]655. ἃΠ ὈΠΤΠΔΠΆΡΘΆ]6 τη 55 οὐ θαυ ργθβθηΐθα Ὀγ 

᾿ΜΕΙΝ Σ εεδο δασίμοοο [86 ΘοπΕποηΐδ οἵ Αβία ἀπᾶ Αὐτῖοα πᾶθ οαυξθα [Ποξθ Ρατγίβ 

οἵ ἴῃ6 νου, σῇ ϑἰαγίθα τπ6 βαυ]θϑὲ ἴῃ [Π6 τὰσθ οἵ οἰνηΖαίοη, ἴο 

Το πιαὶπ δἰπηοβῦ αὐ [Π6 ροϊηΐ ἔγοτη ΒΘ ποα Ποὺ βοῦ ουῦ; ψ 1116 Ἐθτορο πὰ 

Απιοθγῖοα, ραποίγαϊθα Ὀν 50 ΤΩΔΠΥ͂ 5685, ἃΠ6 ΘΟΙΩ ΠΗ ΠΙΟΔ ΠΡ ἹΓΠ ποτὰ ὈΥ͂ 

50 ΤΏΔΗΥ ΤΙνοῦβ, Βᾶνα θθθπ βυθάμποα ἴο ἴπΠ6 865 οἵ οἰν"]]Ζαῦοπ, ἃπὰ Πᾶνθ 

τηϊηἰβίοσθαά ΜΠ ἃ ΘΥΘΙ-ῬΊΟΥΠΡ ΡῬΟΥΘΙ ἴο {ΠῸῚΓ ΟΠ] ΓΘ’ 5 ο Θαΐη688. 

ἌΝ ΕἸ] ἱπάθθα τηὶρηῦ {π6 ρο]ον οὗ [Π6 οἱ] ρυϊθδί ποῦ]θβ οἵ Ἐξυρί ἀπά Τπάϊὰ 

Θμἀθαν ουῦ ἴο αἰνογῦ {Π6Ὶ ΡΘΟρΪΘ ἔγοπὶ ὈΘοοτηϊηρ᾽ ΓΤ 1]}181 ἢ {Ππ6 5θα, ἀπά 

ΤΟρΥθβθηΐῦ ἴΠ6 ΟσΟαρδίιοη οὗ ἃ βθδιηδῃ ἃ5 ἱποοιηρδί!Ὁ]6 ἢ π6 ραυτιῖν οὗ 

1η6 ΠΙρμεβῦ οαβίθβ. Τῇ βθὰ ἀθβουνϑα ἴο θῈ Παΐβα Ὀγ [Ππ6 οἹα δυ᾿βίοογδο 68, 

ἸΠΆΒΙΠΌΠΟΙ ἃ5 ἴ Πὰ5 θθῸπ [Π6 τη]ρ τ]θβὲ Ἰηβίγαπηθηῦ ἴῃ ἴΠ6 οΟἰν" ΠΖαίοη οὗ 

τηϑηκιηα. [Ι͂}ἢ {π6 ἀδβρίῃ οἵ ν]ηΐθυ, θη Π6 5].ν 15 οονοσϑα συ] οἸοθάβ, 

8Π4 [6 Ἰαπα ργθβθηΐβ πα οο]4, ὈΪ]ΔηΪ, δη4 11{61655 βαγίαοθ οἵ 5πηονν, ΠΟῪ 

ΤΟ ΓΟβΠΙηρ᾽ 15 τ ἴο ἴπ6 Ξριτβ ἴο Ὑγὰ]κ ἀροπ ἴΠ6 5ΠοΥθ, ἃπα ἴο 6η]οΟΥ ἴῃ 6 

δἴθυμδὶ ἔΓΈβἤ 655 ἃ Πα ἸΙνθ]ηθ 85. οἵ οοθᾶῃ. Ἐνθῃ 80 ἴῃ ἴπ6 ἀθερεβί νἱπίευ 

οἵ 1ῃὴ6 δυϊηδῃ γᾶσθ, ὑπο [Π6 θα τὰβ θαῦ οη6. ΟὨΠ]Π]ΠΠρ' Ἔχρᾶηβα οὗ 

Ἰηδοῦνιεν, Π|6 τνὰβ ΒΌΓΤΙΠρ᾽ 1η {Π6 ψγαῖθβ. ὙΠΟΥΘ Ὀδρδηῃ {πᾶ ΒρΙΓῸ ΠΟΞΘ 

Β6η181 ᾿Ἰπἤποποθ μὰ5. πον γθδοηθα ἴο {π6 ἰᾶπά, μὰ8 Ὀγοίοπ {Π|6 οΠαῖηβ οὗ 

ψπίευ, ἃπαὰ οονεγθα {Π6 ἴδοα οὗ {π6 ϑαγίῃι ψΊ Ὀϑαπίγ. 

Βαυῦ {Π6Ξ6 αἰβθποίοηβ Ὀδύνγαθη τὰσθ ἃπα τῶσθ, πκ τπο86 Ὀδίνγθθη 

την! ἀπ815, Ἰηνοῖνα ἃ ἀν ὙΥΠ]Οἢ. τηθη Πᾶνα ὈΘΘῚ ὈΠΠΆΡΡΙΥ ΨΘΓΥ ΠΥ ΠΙῈΡ’ 

Ὑεὲ. {περ οαπεορ, ἴ0 ὈΥΓΔΟΙΒΘ. ΤΠΘΥ ΠΟ ἃ16 πιοβῦ [ἀνουγθα ὈΥ͂ παΐαγα οὐγα 
που σὴ ποῦ Δ] Το Π6 Γ᾽ - 5 Η 
ΠΣΩΝΣ ποιροτοᾶςς πᾶν ΠΘΙΓ Ὀεβί δββιβίαποθ ἴο ἴῇοξα ποβα ἰοῦ 185 τηοϑί τὑπ- 
6 υὐϊζραίθα Ὀν Πι- τον . 
ταδπ δἤοτίθ, ἀπὰ ἴέ 5 ΡΓΟΙΆΙΒΙηΡ; [Π6 7 ψΠηῸ Πᾶν δαἀναποθά {π6 ἔαγίμεβί Ἰῃ 
1η6 Ῥοιπᾶθη ἀπν οὗ - 1- . : 
ἐπύβο παύσης. και ΟΝ ΠΙΖΔΊΙΟΠ, ἅτ θουπα ἴο ΘΗ] ἢΐθη οἴ ΠΕ 5 ΠΟΘ ΡΙΓΌΡΤΘΒΒ 

 οϑυίβθ ες ἘΕ μμούφς ἢδ5 Ὀ6θη 1655 τὰρῖά. Βαΐξ μεύθ {παΐ ἔβο!ηρ οὗ ρυϊάθ ἀπά 
ἴοΥ ἴπ6 οἱθναῖίου οὗ 
ΟἴΠΟΥΒ ἴ0ὼ {πο Οὐ 
ΩΝ 

56] ΒΘ 85. ̓ πίθυροβθβ, ΜΏ]Ο,, ὉΠΟΥ͂ Ππ6 πᾶπιθ οἵ ραίτγι- 

Οὔβιη, Πὰ5. Ξ0 Ἰοῃρ' {γ]ϑα ἴο ρᾷ88 1[56} ΟΥ̓ ῸΓ ἃ νἱγίμθ. 

Α5 Τθῃ ἴῃ ῬΥΟρΟΥΠΟη ἴο {Π6ῚΓ τηογὰ] δαἀναποθιηθηῦ ἰθατη ἴο Θη]αγρα [Π6 

οἶγο]α οἵ {ποὶΓ τοραγαβ; ἃ5. ὯΠ δχοϊαβιῖνα δῇδοίίομ. [ῸΣ Οὐ ΓΘ] Ι]ΟΠ 5, ΟἿΓ 

ΟἷάΠ, ΟΥ̓ ΟἿἿ ΘΟΙΠΊΓΥ, 15 ἃ ΒΓ ΤηΔΙς οὗὨἨ δἃπ ὈΠΙΠρΤον α τηϊηά, 50 15 {παῖ 

ΠΆΓΟΥ ἃπαὰ ὉΠΟΉΤΙΒΕ ἢ ἔβο]ηρ ἴο Ὀ6 σοπάομηηθα, συ οὴ τοραγάβ ΜἹῈ 



δ34 ἌΡΒΕΝΌΙΧ Υ: 

7θδουβυ ἴῃ Ῥγορυθϑβ οἵ ἔουοὶρ ΠΔΙΊΟΠΒ, ἃΠα ΟΔΓΘ5 ΤῸ πῸ Ῥογίοη οὗ {Ππ6 

Βατηδῃ τασα Ὀπῦ {παὖ ἴο ψ ΒΪΟΠ 1561 Ῥοϊοηρβ. Τὴ ἀδίθβία]θ οποουσαρο- 

τηθπῦ 850 Ἰοηρ βρίνθη ἴο Πδίϊομα] ΘητηἹ]685, [ῃ6 ἰονγ συ Ποδῦοη [6]Ὁ Ὁν 

ΘΥΘΥΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ ἴῃ θχίο!]ηρ ἘΠΘτηβ ον 5. ἃῦονα ΤΠΟΙΓ ΠΟΙ θΟυΓΒ, ΒΠου]α ποῖ 

θὈ6 ονθι]οοκθα διηοηρϑδῦ [Π6 οᾶσβοβ ΜΏΙΟΝ Πᾶνα ΤηΔΙ ΠΥ οὐ δίτιοϊθα {Π6 

ἸπηρΓον θηθηΐ οὗ τηδηκιηαά. Χο αβινα ραίγιοίβτη 5Που]α Ὀ6 οαβί οὔ, ἰορ οῖ ΠῸΥ 

ὙΠ ΤΠ6 δχοϊαβῖνα ἈΒΟΘηἀθηοΥ οὗ ὈἸΓῚΠ, 88 Ὀθ]οηρίηρ' ἴο [Π6 [0]1168 ἀπὰ 

5615 η 6855 οὗ οὐγ ἀπουναΐρα παΐαγθ. Ὑοΐ, βίγδῃρε ἴο βᾶύ, ἴΠ6 [ΟΥΠΊΘΥ δ 

Ἰθαβϑὲ 15 ΒΟ ΘΕ 65 ἸΡΠ6]4 ὈΥ ΓΘ γὙἼὲ0 ποῖ ΟΠ]ΪΥ 68}] [ΠΘτηβοῖνοβ ΟΠ ΥἸβ 8, 

Ὀὰΐ ΓΘ αρί ἴο 86 ἴπΠ6 ομδῦρ οἵ [ὙΠ ΡΊΟη ἃ5 ἴΠ6 γϑαάϊθβδῦ ὑγθᾶροιῖι ἀρ Ιηβὺ 

ἴΠοβα σγηο ΑἸ τ ἔγοπι [μθη. 8.0. Π|{|6 πᾶν πον Ἰθαγπηθα οὗ [Π6 βριτιῦ οἵ 

1Πδΐ τανϑ]δίιομ, γῇ] οἢ ἰδαρηῦ Θπρ μΔ[ΊΟΆ}}Υ [Π6 ΔΌΟ]Π!Ποἢ οὗ δῃ Θχο  αΒΙν οὶ Υ 

ΠΔΌΟΠΔ] ΓΘ] ΙΡΊΟΠ δ η4 ἃ Ἰο08] ὑοΎΒ Πρ, {Ππᾶΐ 580. τηθῃ, Ὀεϊηρ᾽ 811 θοσγὴ οὗ {Π6 

ΒΆΤη6. Ὀ]οΟά, τηρηΐ τηᾶκο {Π6ῚΓ 5υτηρδίῃ!θβ οοοχίθηβινα νγ10}} {Ποῖ Ὀθοπα οὗ 

ἈΠΪΥΘΓΒΆΙ Ὀτοί Πουποοά. 



ἈΡΡΕΝΘΌΥΙΧ Ο ΙΠ. 

ΤΠυογά. 1. 87, 2. Ολ {δ οοηϑίϊίϊοη 97) δραγία. 

Ν {π6 Ῥρυβοβαϊηρ᾽ Ἔββαὺ 1 Ξροῖζθ οἵ ὁΠ6 οΪδββ οὗ διιβίοογδοϊεβ τ ΒΊΟΝ τηϊρμς 

θ86 ΟΔΠ]ο Δγιβιοογδοῖθβ οὐ οοπμημθβέ ; ἴῃ ὑγΏ]Οἢ [Π 6 ὑγΠ0]6 ΘΟΠΑΘ ΠΡ 

ῬΘορΙα ξἰοοά ἰοναγάβ [Π6 οοπηπογθα ἴπ {Π6 σϑ]δίϊομ οὗ ΠΟΌΪΕῈ5 ἴο ΘΟΤΏΠΊΟΠΞΕ, 

ὙΠαΐθνευ ταῖρῃηῦ Ὀθ6 {ΠΕῚΓ Βυθογαϊηδίθ αἰ θγθποθβ οὐ τὰ π] ΔΙΠΟηρ' ΟΠΘ᾽ 

Δ ποῖποσ. ΟΥ̓ {Πθξ6 δυβίοογδοιθβ, ϑραγία ἈβΌΓαΒ ὁμα οὗ {Π6 τηοβὲ τπθιηοσδῦ]α 

ΘΧΘΙΏΡΙΘΕ; ἀπ ἴ 15. ῬΓΙΠΟΙΡΆΠΥ ἴῃ {Π|5 56ηβ6 ἴπαΐ 115. σοπϑδίςαςοη ἃπά 

ῬΙΙΏΟΙΡΙ65 ὑγοῦθ 50 Θομηρ]θΐο]ν ἈΠΕ ΡΟΡΟΪΑΥ ; ΔΙ ΓΠΟῸΡ αναπ ἴῃ ἴΠ6 το]δίϊοπβ 

οἵ 1Π6 σοπηπθυηρ ῬΘΟΡΙΘ διποηρεῖ {πϑιηβαὶναβ, [ἢ6 σοηβυ τα ΠΟ. τνὰ8 [ᾺΓ 

1655 Ῥορυϊαν Ππδῃ {παΐ οὗ ΑΙΠ6Π8. 

Απ οὐἴιπηθ οἵ ἴπΠ6 [)ουαπ σοπαημαβῦ οὔ Ῥε]οροπηθβαβ, [Ππ6 οὐἹρὶη οὗ 1Π6 

ϑραγίδῃ υιβίοογδου, Πὰ5. ὈΘ6ῃ ΔΙγοααν βοίνθη ἴῃ ἃ ποΐθ οῃ ΤΠππονυά. ]. 12, 3. 

δηα {Π6 οοπάϊτοη οὗ ἴπΠ6 σοπαμποτθα ΡΘΟρΡ]δ6, οὐ περίοικοι, ἢὰ5. Ὀ6θη Ὀτιθὴν 

ἀεβουιθθα αἵ 1. 1οἹ, 2. 1 51}8]] ποῖ ἤθῦθ βῃίθυ ἰηΐο ἴΠ6 νᾶγίουβ αἸεραϊοα 

ααθβίϊομβ οὗ ἴΠ6 θαυ]ν Θραγίδη Πϊβίοσυ. ὙΥ̓μαΐ {Πθϑ6 ἅγθ, ἃπΠ4 πον ἔαΥ [ΐ 

15. ῬΟΒΒΙΌΪΘ ἴο ἀδίθυτηϊηθ ποι, τὰ 6 Ὀαβί Ἰθασπΐ τοπὶ Μτ. ΤῊ] 8115 

Ηϊἰβίουν οἵ ἅτβεοοθ, ἴο ψΠ]ΟῊ 1 τοίου τὴν γθαάθιβ. [Ὁ 15 ΘΠΟῸΡῊ ἴο 580 {παῖ 

ῸΓ Βοιηθ {π|6 Ὀθίοστθ ἴπ6 ὈδρῚΠμΙπρ οὗ [πΠ6 Ῥϑ]ορομπαβιὰη τνὰγ, {πὸ 415- 

Ἐἰποίίοι. Ὀδίσγεθη {ΠπΠ6 σΟΠαΠΘΤΠρ ΡΘΟΡΙΘ, ἴπ6 Τθουᾶπ ϑραγίδηβ, ἃπα {Π61Γ 

οοπαπογθα βυ)η]θοῖβ, ἴπ6 Δομαῖαπ Ῥευίοθοῖ, τγὰβ τηᾶτκοα ἴῃ ἴΠ6 Ὀγοδᾶδβί 

ΤΠΔΠΠΘΙ. ΡΕΥΒΟΠΔΙΪΥ ἔγθθ, ἴΠ6 Ασομ δῖδηβ, πκ6 [Π6 Ἀοτπμδη ΘΟΤΩΤΠΟΠΒ ἴῃ ἴΠ68 

δ ]θβὲ {ἶτπθβ, γε δχοϊα 64 Πόσα 81} ΡΟ] 108] ΡΟΥΘ, ΠΟΥ σου]ά πον Πορα 

τπαΐ {πεῖν ἀθβοθπάδηϊβ τσ ῦ ΘΠ] ΟΥ̓ τυ παῖ ννὰ8 ἀθηϊθα ἴο {Ππετηβεῖνθα; ἃ5 8]] 

ἱπίθυτηδυτῖαρα Ὀθύνγθθῃ ΤΠπθῖὴ ἃπα Π6 ϑραγίδῃβ τνὰβ ργ δι 164. Τῆὰβ {Π6 

Ξρατίαπβ Πᾶνὶηρ' Θβίδ ὈΠΒΠμθα 5ὸ σγοαῦ ἃ ἀἰβθγοποθ Ὀδύνθθπ {Ππϑιηβοὶνο5 ἀπά 

{πο ῖγ βαθ]θοῖβ, ἀμ ἱπίθπαϊπρ' {παΐ 1 ΒΠου]ὰ Ὀ6 ρῬεγροῖιδὶ, σσοῦθ ΟὈ]ρ θα τὸ 

Ῥεγρθίαδϊε αἶβο {Ππᾶΐ γθὰ] ΞΌΡΘΙΙΟΥΥ ἴῃ ἈΥΤΠΒ, ὙΠΟ Πδα ΘηΔὈ]6α τΠ θυ 

ΟΥΙΡῚ ΠΆΠΥ ἴο ογθαΐ ᾿ξ. ΤΠο Πουϊὰπβ ἴῃ ϑραγία ὑγ6γθ {ΠΚ8 ἃπ διτηΥ οἵ οοου- 

Ῥαϊΐοη ἴῃ ἃ Θοπη ποθ ΘΟΙΠΈΓΥ : ἔΠΟΙΓ γ Υν δχϊβίθποα ἀθρεπάθα ἀροὴ {ΠΕῚν 

τα ΠΠτατῪ 5111], ἘΠ οἷγ σουγαρθ, ἀπ ἀἰβοῖρ] πη. Ἠδποθ ἴΠ8 ομαγδοΐθυ οὗ {116 

Θραγίδῃ ἱπβυ τα οη58 νγὰβ ΟΠ ΘΗ͂ν το ]Π]αγν, πιοσα Ξαϊζοα ἴο ἃ Ὀθθαριογθα 
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ΒΆΥΤΊΒΟΙ ἴδῃ ἴο τῆθη τηϊῖϊοα ἔογ πιαΐια] Ὀδηθῆΐ ἴῃ οἷν] βοοϊθῖν. ΘΘΟΌΓΙΥ 

νγᾺ5 [Π6]Γ φοΎθαΐ 81Π}, 51π06 ἴΠ6 Ὁπ]υϑί Ἀβοθηἤθηου ΜΠΙΟῊ Ποὺ δχογοϊβθα. 

τηδάθ ἴΠ6ῚΓ ΘΟΠαΙΟΠπ οη6 οἵ ρογρϑῖιδ] ἀδηροσ. Τηὰβ 50 ργϑαΐ ἃ βίγθββ 

γγὰ5. 1814 Ὄροπ {πΠ6 ἄπ ρῬουξουτηᾶποθ οὐ 811 γα} ΠΥ ΘΧθσοῖβοβ, ἴπᾶῦ ΠΥ 

1 Θραγίδη πὸ πορ]θοῖθα {Π6 πῃ, ἀπ βῃταηκ ἔτοτη ἴπΠ6 ᾿ποθββαπί [01] πὰ 

ΒΘΥΘΓΙΥ οὗ {Π6 ΠΔΌΟΠΆΙ ἀἸΒΟΙΡ]1π6, τγᾶ8 ΘΧρα] θα ἔτοπὶ ἴΠ6 ταηκβ οἵ {Ππ6 

ΘΟΠΠΠΘΙΟΥ͂Β᾽ ΔΥΓΗΥ͂, ἃ8 11 ΙΒ ἸΠἀΟ]6ΠΟΒ ΟΥ̓ ΘΠ ΘΙ ΠΔΟΥ ΤΟ Πἀογθα Πτη πἀπῆΐ ἰὸς 

ΒοΙοηρ' ἴο ἃ οαβδίθ ΠΟ τησϑῦ ῬΥΈΒοῦνΘ [ΠΘΙΓ ΡΟΒΒΘΞΒΙΟΩΒ ΔΠ4 ΠΟΠΟΌΓΒ ὈῪ 

ΤΠΕΙΓ βνοσάβ. Οἱ ἴπ6 οἴμοι Π8πηα, 1 ννὰβ ἃ ΘΟΙΏΠΟΠ ῬΓ͵ΓΔΟΙΟ6 [ῸΥ {Π6 

2Θραγίδῃβ ἴο ὈΤΙΠΡ ὍΡ βοπιθ οἵ πε Ηε]οΐβ ἴῃ ΤΠ ΘΓ Οὐ [ἈΤΉ1]165, ἘΓΑΙ Πρ» 

[ῃθῖὴ ἴῃ 6 ΞΆΤηΘ6 ΘΧΘΥ͂ΟΙβο5. ἃ5 {ΠΟΥ οὐ ΟΠ] ἄγθη ; απα {πεβο Ἠο]οΐβ τοῦθ 

ΘΟΠΒΙἀογθα ρούβοηδ ]}ν ἔἴγθθ, ἃπα 1ἢ ἴΠ6Ὺ ΓγίΠου αἰ Πρ ΙΒ α {Πϑιηβεῖνεβ, 

ὙΕΙΘ τουγαγαθα ἴῃ ΞΟΠῚΘ ᾿πβίδποαβ ΜΠῊ {Π6 ΓῺ] τὶρηΐβ οἵ οἰ ΙΖ ηΒΠ]ρ. 

Ἡδνιηρ Ὀθοη Ὀτουρ δ ἋΡ ἴτοπὰὶ {ΠῸῚΓ ΟΠ] ]ΠοΟά διποηρδῖ [η6 τὰοθ οἵ {16 

ΘΟΠΠΠΘΓΟΥΙ͂Β, 656 τηθῃ, {|κὸ [π6 Τα ΚΙΞΗ 7ΔΕΙΖΑ 65, τη]ρηῦ θ6 βϑίοὶν ἐγαβίθα 

ἴο 5Βίγθηρῖῃθη [Π6 ἈΒΟΘΠάθποΥ οὗ {ΠῸ6]1 ΓΟΥΤΩΘΥ Ππιδβίουβ ; ΜὙΠ116 {π6 Ὀὰ]Κ οὗ 

1ῃ6 Αομδίδηῃ περίοικοι, ἃ5. γΥ6}} ἃ5. {πε Ἠε]οΐβ, Ἰνὶπρ Ὀγ {ΠΘΠΊΒΕΙν 65, ἀπά ποῖ 

ΒΒΑΓΙΩΡ ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΔΙΠΑΤΎ ΘΧΘΙΟΪΒ65. οἵ [πΠ6 ΠΟΙΆ Π5, Τοιπαϊ πο αἀϊβεηοί ἔγοτη 

Ποῖ ἴῃ [66] ]ηρ᾽, πα ἸΠΙΟΤΙΟΥ ἴο {ποτὰ 1ἢ ΤῊ] γν Ῥτόνγθεβ, Ὀθοᾶαβα {ΠΕῚΓ 

αἰτζοπίϊοη ἴο {Ππ6 οσοαραίϊομβ οὗ σοτητηοῃ 116 ργθναπίθα Τῃοτὴ ἔγοτα ἀθνοί!ηρ' 

50 ΤΊ ΠΟἢ {Ππη6 ἴο ΔΟα.] ΓΙ ηρ᾽ Ροσγέθοῦ Γαηη]Π]αυν ἢ [Π6 ἀξ6 οἵ ΔΥΓΤΏΒ. 

ΤῊ Τουϊδῃ ΘΟΠΗΠΘΙΟΙΒ οὗ ΓΔΟΟμΙα Ὑγ 6 Ἰπογθίοσο ἃ 8 πδίίομ οἵ ποῦ ]θβ; 

ΔΠα ἴῃ {Π6}Γ ἔδθ]]ηρ5. 85. ΜῈ]] 85. {ΠΕ6ῚΓ ΤᾺΠΚ το ]6 ἃ ἴΠ6 ΠΟΌΪΟ5 οὗ 1Π6 

τη] 4]6 ἃρθβ. Ἐε]θνθα ἔγοστη 811] αἰζθπίϊομ ἴο ὩρΥΙΟα]αγ6 ὈΥ 1Π6 Βουν] 65 

οἵ {Πεῖγ ΠεΙοῖβ ΟΥΓΓ ν]]αῖηβ, ἰααρηΐς ἴο τοραγὰ ἰγαᾶθ ἃ8 αἰβργδοθῖα!, ἀηὰ 

᾿ΠΠτογαΐαγθ ἃ5. ἸΠΤΊΔΗΪΝ ; ΡΆΞΒΙηΡ᾽ [Π6]Τ {1Π16 1Π ΤῊ ΔῊΪν ἃΠᾺΑ ΤΠΔΤ]8] ΘΧΘΙΌΙΞΘΕ, 

πκ6 τπ6 παπίϊηρ πα ἴῃς ἰουγηδπιθηΐβ οὗ ἃ Ἰαΐου ρευϊοά, γοραγαϊηρ ἃ}1 1Ππ6 

ΤΩΘΠΘΥΒ Οὗ ΠΟΤ ΟὟ ὈΟάΥ ἃ8 Βπ Βα 18}}Υ Θα88], ἴῃ βρὶΐα οὗ βαθοταϊπαΐῖθ 

αἸθγθποθβ, πη 8}} πὸ ποτα ποῖ οὗ Π6ῚΓ οὐη ὈΟάν ἃ5 ΟὨΪΥ Ὀοτῃ ἴο 

ΤΟ Πάθυ ὉΠ 6 πὶ ΟὈΘα!θης6---ῃ 6 ΠΟΌ]68 οὔ ϑραγία ἀἸἤθυθα ἴῃ οπ6 Ροϊηΐ ἃ]οπΘ 

ἔγοτὴ ῃοβθ οἵ τηοάθιῃ Εατορθ, ἴῃ ΠΟΥ Δατηγ Ὁ]. οΥ̓Ρ ΔΙ Ζαῖο δηα αἶβοὶ- 

Ῥ᾿ΪπΠ6. ΤΠ πε α]οη5. ππιῖθα [η6. ΠΡ Θη Πβιαβίϊο. Βρισῦ οὗ οΒΙν ΑΙ ΓΎ 

ὙΙἢ {παΐ ροτίθος βο]-σοτητηδηά, πᾶῦ οπίϊγα ΟὈΘαΙθ ποθ ἴο {Π6 1} ΟἸΟΘΓΒ, 

Δηα ΓΠΟΥΟῸΡΉΪν βυβίθιηαιζοα πηΐοπ οἵ δοίίομ, ἴῃ μον Π6 ΟΠ ϊνα]τυ οὗ 

ΤΠ θὰ ΕλΠΟΡ6. σὰ ΠΆΡΡΙΥ ἀδβοϊοηῖ. Ηδα τπ6 ποῦ]ο5 οἵ Βυγραῃαν 

πα Αὐβίσα θθθη ἐταϊηθα ἴῃ [Π6 βοῖοο] οἵ Τυγοῦγραβ, ἴπ6 τποβὲ ἔγαὶν 9]ο- 

ΤΙΟῸ5. ν]ἱοΐουϊοβ τθοογάθα ἴῃ Πἰβίουν σου πον ΘΥ μὰν Ὀθθὴ ΟΠ, πὰ Μοτζαῦ 

αηὦ ϑριηρδοι νου] 6. ΠᾶΙμ68 ἃ5 Παίοθία! ἴο [Π6 Ἰονοῖβ οἵ Πθογν δηά 

7αξῦιοο ἃβ ΠΠοῖὴθ ἀηα ἴτὰ. 

1 ΧΟΠοΡΠοη. 46 θραθ. Τιαοοάεςοιι. Χ. 7. [6 Του η8 πᾶ τ Λολαΐδπ περίοικοι 18 
2 Αὐμοπυβ, ΥἹ. τοζ. Ηδυροογδίίου, ἰθ ρίνθη αὖ [Δ] Ἰοηρί Ὀγ Ιβοογαΐθβ, Ῥδηᾶ- 

μόθων. ἐπρπαῖο. Ρ. 270. ὅθ. αἰδὸ ΔΥ̓δομββιηαθῃ, 
8 ΤῊΪΒ. νον οἵ {π6 στοϊαΐνο βιξαδίίου οὔ ἩΙΘμΐβομο ΑἸ ον απβἸσαηάθ, νο]. 1. Ρ. 217. 

Ὄν 
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Τὸ {Π15 οπα οδ]βοΐϊ οἵ τηδἰπίδι ηἱπρ' ἴΠ6 ἀβοθπάθμπονυ οὗ Π6ΙΓ το, 8}} {Ππ6 

Ἰῃΐου μα] ἱπβυϊταξίομβ οἵ ϑρατία: ψεῦθ, ΘῈ ΠΟΙΆΠΥ ΞρθαΚίηρ, Βα βογνιθηΐ. 

Ηδεποο {Π6 βίτιοϊ οθϑάϊθηοα τοαυϊγθα οὗ ἴΠ6 γουπρ τουνναγάβ [Π6 οἹά, οἵ [Π8 

Ῥτναΐα οἰΖθη ἰονγαγάβ [ῃ6 τηδρ᾽βίταῖΐθ. Ηδποθ [Π6 βγθαΐ σοῦῃο}} οὗ [Π6 

ὙὙΠ0]6 θοαν οὗ ΠΟΌ]65, [π6 ῬᾺΡ]1Ο ἀββουη }]Υ οἵ ϑϑρατία, ἀϊβοιββθά οὨΪ]Κ Ξαοῖ 

4ασβΈοπΒ ἃ5 {Π6 4 σου πο}] οὔ 6] ἀθυβ βιτηϊ 64 ἴο 1, πὰ πὰ πὸ Ῥονγου οὗ 

ΔΙΠΘ Παρ ΔΠΥ͂ ΤΠΘΑΞΌΓΘ Ῥγοροξθά, Βαϊ ΟΗ]Υ ΟἵὨ 5ΒΙΤΩΡ]ν ΔοοθρηΡ᾽ ΟΥ̓ ΓΘ] ΘΟΙ ΠΡ’ 

ἴ. Ηδσποο ἅἶβὸ πὸ ρυϊναΐθ οἰ Π]Ζθη--ἰ τ]ρηῦ Ὀαδίίου βὰν, ρυιναΐθ βο]α]ου-- 

νγᾶβ 8] ονεα ἴο βρθᾶῖ ἴῃ {Π6 Δββθιη θυ. ΤΠῈ ὕνο Κιηρδ ἃπά ἴπ6 ϑρβογαὶν 

ΒΘΘΙῚ ΔΙῸ Π6 ἴο ὈΘΙοΠρ' ἴο Οἴμοι οασβθβ. ΤῈ ἢγβῦ ννὰβ στουπαθα οἢ γΘ]ΠΡΊΟΙ5 

δε] Ρ5 ἃ5 οἱὰ ἃβ 1Π6 Τ)ουίδπ οοπαποβί ᾿ἴΞ61: {π6 Κίπρβ οἵ ϑρατία τοῖρῃθα 

Ὀγ αἰϊνίπα τἱρμί, ὅθθοδυβθ ἴπ {Π6 βοϊθπιη σοιηρδοῖ τηδάθ θθΐνσθθῃ [Π8 

Ἠογδο τάς ἀπὰ Π6 Τουϊδηβ, ΥΠΘη ΤΠΘΥ ΘΟΙΩΠΙΘΠΟΘα {ΠῸ611 ΘΠΐουρυῖβθ, [ῃ6 

αἸρηϊ οἵ Κίπρ ννγὰβ ἴο σϑιηδῖη ΤΟΥ ΘΥΟΥ ἴῃ [Π6 ροβίεσιν οἵ Πογου]θξ. 

ὙΥΒοίΠοσ {π6 οτ]ρὶη οἵ [Π6 ἴννο του] ἔα ΠΉ1]165. οὔ ϑραγία θ6. ΘΟΥΓ ΘΟ] ον ἢ 

ἴπ ἴπ6 σομηπιοῃ {γα 0}, τὰν 6 ἃ πηδῖζει οὗ πποογίαϊηΐν ; Ὀαΐ 1 ΞΘΘΙῚ5 

οἶθαγ, {παΐ, ααϊΐθ ἱπἀθ ρθη ἀθη ΠΥ οὗ ΠΥ ΡΟ] ΠΟ] ΘΧρΘαΙθ μον, ἃ ΒίΓΟΠΡ᾽ 5Β6Πη 58 

οὗ το]Πρίοιιβ τεβρθοῖ ἀπά ἀσΐν ρεγρθίπαϊθα [Π6 Πυθα ΑΓΥ τπομάτοἢΥ οὗ {ΠῸ 

Ηετδο]άεθ, πα {πᾶΐ, Πουνθνοὺ τρποῦ {Ππ6 Του Π5 τϊρηΐ Ππϊ 115 ΡΟ ΥΞ, 

{πεν σοηβιἀογθά {Πϑπηβοῖνοβ θουσμὰ ὈΥ ἴΠπΠ6 οαΐΠβ οὗ [Π61Γ ἐογθίαί Πουβ ἴὸ 

τηδ] ηΐδ]η 115 οχἰβίθμοθ. Ϊ 
ΤῊ8 δρμογαῖυ, οα 1Π6 οἴμοὺ μπᾶ, 5668 ἴο Πᾶνα ἃιΒθη Πότ ΡΟ] ἸΟα] 

οᾶσδ6β, θα ἔτοπι οασβε5. ΜΡ ΠΟΪ]Υ Ἰπΐθυηδ], πα ποῖ σγϑίουτιπρ ἴο [Π6 β᾽ΘΠΘΓᾺΙ 

οὈ]εοῖ οἵ ἴπ6 ϑ'ραγίαπ ᾿πβεϊαὔδοηβ, [Π6 ἀξοθπάθηου οὔ ἴπ6 1)ουϊδῃ ΠΟὈ]65 

οΥοῚ ἴπ6 Δομαΐδῃ οοπηοηβΒ. ΤΠ ΟὈ]θοΐ οὗ [Π6 ϑρῇμογα!ῖν τνὰβ ἴο βῖνθ ἴΠ8 

θοάν οἵ {μ8 ποῦ ]65 {Ππεὶγ ἄπθ 5Πᾶαγα ἴῃ ἴΠ6 βΟνθυπιηθηΐ, ἃ8 ΟΡροξβά ἴο ἴΠ8 

Κίηρβ πὰ [π6 οοῦπο}]}] οἵ ο]άθσβ. (μβιἀουηρ {πϑγθίοσθ [ἢ6 Ἰ)ουϊλη 

Θραγίδηβ ἃ5. ἃ Ῥβορὶβ ὈῪ ποιηβοῖνοβ, [Π6 θρῃοσγα]ν τνὰβ ἃ ΡΟρΡΌΪΑΥ Ἰηβετα- 

τοι ; θαΐ σομβι ἀουϊηρ {ΠΘ ἃ5. ἃ ΠΟΌΠν ΟΡροβθά ἴο ἴπ6 1ιδοοηΐδῃ Οὐ" 

Αομαΐδη ΘομηΠΟΠ5, ᾿ἢ ᾺΒ ΟἿΪΥ ἃ ΤΟΙ ΘΗΟΙοπ ΘΠηΡῚΠ6. οἱἵἨ ἰγγδμην, 

᾿ἸΠΆΒΙΩΌΟΝ ἃ5 118 ῬΟΥ͂ΤΘΙ τγὰϑ 1655 Βῃ8οΚ] 64 Ππᾶπ {Παΐ οὗ ΔῃγΥ ΟἴΠΟΥ τη ΔρΊ Ξίγδου. 

Τὸ σοιηρᾶγα {πογθίογα [Π6 Θρ ΠΟΥ ψ Π {π6 Ἀοτηδῃ {ΠἸῸΠ6Β 185 ἴο [ογρθῖ ΟΥ 

ἴο πιϊβίακα {πΠ6 γϑἰδίϊομβ οἵ [πΠ6 ὕννο οἤῆοαβ : ἴο τηᾶκα [ῃ6 ῬᾶγΆ]16] ἃ 108 

0Π6, ἴπ6 δρβουῖ 5Βῃου]α ἤᾶν Ὀδθθη περίοικοι, ΟΠ ΟΞ6Π ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο φῬτγοΐθοϊ {Π8 

Δομαίδη ΘΟΙΏΤΠΟΗ5 ἔγοτη ἴῃ6 ἰυγαηην οὗ {Π6 Του ΡδίτοΙᾶ 5, πα θπη- 

Ῥοννογθά ἴο πορίϊνθ 811] [Π6 τηθᾶξιιτθβ οὗ [η6 Κίηρβ, ἴΠ6. σοῦπο}} οἵ 6] ουβ, 

ΔΠ4 [ἴΠ6 ρυθαΐ σοῦπο}], οὐ Οὐτατα (Οὐυτϊαΐα, οἵ π6 θοαγ οἵ ἴΠ6 ποθι] ῖν. 

Τὴ 115 ἀβρϑοῦ τονγαγάβ [Π6 πηᾶξϑ5 οἵ [Π6 Ρθορῖθ, ἴῃ ἴπ6 δίγοοι ουβ τη ΘαΒαγο 5. ὈΓΥ 

ὙΠ] Οἢ. 1 Βοτηθίϊπιθβ τηϑί ταὶ [Π6 οχβῦηρ᾽ οὐάου οὗ [Π]ηρ8, ἴῃ Ππ6 σοηΐγοὶ 

γΒ]Οἢ ἰδ Θχθγοϊβθά ον οὺ θυ οΥΎῪ ἀθραγίπηθηΐ οὗ {Π6 βίαϊθ, ἀπ ἴῃ 115. αἸγθοίίοη 

οἵ ἴΠ6 ξογεῖσῃ γϑ]αϊοηβ οὗ [Π6 σοτητα να], {Π6 ΘρΠου] τν ΤΘΒΘι Ὁ] [αν 

4 ΡΙ]αίαγον, Τυγοῦγριβ, 6. ὅ. Ἰβοογδίθβ, Ασὐοῃϊἀδιηιβ, Ρ. 120. 
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ΤΏΟΓΘ ΟΞ Ιν [Π6 ἔδπλοιιβ ΟΠ] οὗ Το, τυ ΒΟ τνὰβ 50 Ἰοηρ' [ἢ68 γθρυΌδ 

πα {Π6 δαρροτῦ οἵ [Ππ6 ἃγιβίοογαου οἵ ν᾽ εηΐςβ. 

ΘΌΟΘΠ. νγὰβ ἴΠ6. βθηθγαὶ ομαγδοίου οὗ {Π6 ϑρῃοσαὶγ : Ὀαΐ 10 τηδὺ ποῖ 6 

ΒΌΡΟΓΠΟΙ8 ἴο δηΐου ἃ {116 ΤηΟσΘ ΡδγΕΪ Ό]ατ]ν ἰπῖο [Π6 οτἹἱρὶη ἃπα ρυδάμπὰὶ 

ἸΠΟΥΘαΒ8 Οὗ ἃ ΡΟΥΤΘΙ 50 δτηοιβ, ἃπα 50 ᾿Ἰπηρογίαπς ἴο [Π6 τυϑ]ΐαγο οἵ ϑϑρατϊα, 

ὙΥΠΟΙΠΟΥ [ῸΓ ΡΟΟα ΟΥ̓ [ῸΓ 6ν1}}1. [{5 ΟΥἹΡῚΏ. ὈΘΙΟΠΡΒ, ἴῃ 81} ργο ὈΠΐν, ἴο ἃ 

ΨΘΙῪ Τοιηοΐθ ροτὶοά. Ἠογοάοίαβ οἰαββθβ 1 διηοηρβῦ ἴΠ6 ᾿ηϑυϊταϊοπβ οἵ 

Τιγοῦγραβ, ΡΓΟ Δ] τ] πὸ τποτα γαῖ {πᾶ {Π6 ᾿πίγοάποίίοι οὗ {γ1ἃ] Ὀγ 

7ατν, πα {Π6 αἰνίβίοη οἵ [μ6 Κιηριάοχῃ ἱπΐο σου 165, ἃΓ6 ΓΘΡ]ΑΙ]Υ ὉΒΟΙθ 64 

ἴο ΑἸῖτοα ; [Π6 ἔδτηβ οἵ ἴῃθβ8 ργϑαΐ χϑϑίογειβ οἵ ἴΠ61, ΘΟ ΠΙΓΥ ΡΥΟΟΟΓΙΠΡ' 

ἴογ ἴθ 1Π6 ογϑα!ϊῦ οἵ οὐἹρῚ παί!ηρ νυ μαΐθνου Ἰανγβ ΟΥΓ ῬΥΔΟΙΙΟ65 οὗ ἃ ΙΠΟΓΘ 

Ὁ ΠΟΙοπί ἀἄαΐἴα ἴΠδῪ τοΐδιπϑα ἴῃ {Π61 τορπογαΐθα οοηβίταϊςοπβ. Βαΐ [πΠ6 ἤνε 

ΘΡΠΟΙῚ ΟΥ6 ΡΟ ΔΌΪΥ οοονὰὶ τ ἴΠ6 ἢγβί βϑίι]θπιθηῦ οὗ 1Π6 )ουϊδπΒ. 1ἢ 

ϑραγία, Πα ὙγῈΓΘ ΠΊΘΓΘΙΥ ἴΠ86 ΤΠ Π1ΟΙΡᾺ] τηδρΊβίγαϊθβ οἵ Π6 ἤνβ Ἰοοαὶ αἰνὶ- 

ΒΙ0η8 οἵ ϑραγία, Μεββοα, Ριΐαπθ, [πλη80, Ουποόβασα, πα ἴΠ6 πόλις, γνμ]ο 

ΘΞΡΘΟΙΆ]]ν Ὀοτα [Π6 πᾶπη οὗ ϑϑραγία ; τηδρ᾽βίγαϊθβ πο ἀθοϊάθα θοΙν}} οαιιξ65 

διηοηρβῦ ΤΠΘΙΓ [6 ]]ονν - ΟἹ ΖΘ η 5, τυ Π1]5ῦ [Π6. ΟΥΓΆ]ΠΔ] [ΥΙΒαϊοίοπ. τγὰβ νοβίθα 

ἴῃ [Π 6 σοΌΠΟ1] οὗ [π6 6] 4θυβ. [}π|[Π18 οαρδοιῖυ {ποὺ σόα δοϊκπον]θαρθα ὃν 

Τγοῦγραξβ, πὰ ῬγΟθΑν [ΠΘΥ οπ]ογθά, ονθὴ ΔοοογαΙ Πρ ἴο ΠῚ5 Τρ] ΙΟἢ5, 

ΘΟΠΒΙΔΘΙΆΡ]8 ῬΟΥΘΙΒ 1ἴπ ΒΌΡΟΥΙ πο μαἸπρ᾽ [Π6 ΘΧΘΓΟΙΒ65 ἃπα ἴΠ6 φἜΠΘΙΓΆΙ Ὀ6Πὰἃ- 

Ὑ]ΟῸΓ οὗ {Π61Γ σϑβρθοῖϊνα ἀἰβίσιοῖβ Βαΐ ἴῃ (Π6 βρη σθηΐαγυ Ὀθίοτθ {16 

ΟΠ γιβδη δουᾶ, ἴῃ ἴΠ|6 ΤΕΙΡῺΒ. οἱ ΤἼΠΘΟρΡοΙΡρα5 ἃπὰ Ῥοϊγάοταβ, ἃπὰ ἀρ" 

1Π6 ἢνβύ Μ}ββθῃιδη Ὑγ8 1, ΟΥ̓ ᾿πητη Ἰαΐο]ν ΓΟ Ὶ 115. ο]οβθ, ἴΠ6 ΡΟΣ οἵ ἴΠπ 

ΘΡΠΟΙῚ Υϑοοῖνθα ἃ ργϑαῦ δχίθηβίοθ. ΜΖ. 1 }1γ1ν.4}} σοπ]θοΐαγεβ {πᾶ {}}}5 

Ῥοτιοά ψυιϊμθββθα {Π6 οΥ]ΡΊη οἵ πᾶΐ 6155 οἵ Θραγίδῃβ οα]οα ὑπομείονες, ΟΥ̓ 

Ἰηἴουϊουβ ; οὗ ΠΟΙ 6 ΚΠΟΥΝ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΔΩΥ͂ {Π]ηρ᾽ τηογα πᾶπ {Ππᾶΐ ἴΠΘῪ ὑνῸ ΓΘ 

αἸΒΌ Πρ ΒΠ 64 ἔγοτη [Π68 ὅμοιοι, ΟΥ̓ Θ418]5.; ἃη(4, ἃ5 ὕΠ6 1 ΠᾶΠηΘ. ΠΏΡ]168, τητιϑῖ 

ἢᾶνθ δη]ογεα ἃ Ἰονεῦ ἀπά ᾿τηρογίθος ἔτ ΠΟ Πϊθ6. [0 15 βαρροββα παῖ {Ποῦ 

ὙΕΓῈ ΕἸΓΠΟΥ ΑΟΠδϊδηβ απο ἴο ἃ οογΐαϊη 5Πᾶτα οἵ {π6 Ῥυν]]6ρ 5. οὗ {Π6 

ΘΡραγίδῃβ ονηρ᾽ ἴο [Π6 ΡΥθββυσα οἵ [Π6 {1π|65, οὐ ἴπ6 οἤθβρυῖηρ οἵ τυ Ρ 5 

το]ογαΐθα ἀποὺ ἴΠ6 βϑιῖηθ Ῥγθββασο οἵ πϑοθββιῖυ Ὀθύνθθη ραγίδη νοῦ ης 

δὰ Αομαίδηβ, Οὐ θνθὴ Ηοὶοίΐβι Τῆθθθ ΠΟῪ ΟἸΓΖο 5. ὈΘΟΔΠῚΘ ΤΠ ΘΙ ΘΓΒ οὗ 

16 ρυθαΐ Ἀββθιηθ]Υ οἵ ἴπΠ6 ϑραγίαῃι ΡΘΟρ]Θ ; Ὀὰΐῦ {Π6γ6 νγὰβ ἃ 51η8}} ΟἿ 018 

τθα θην οοηνθηθα ἔῸΥ ἴῃ6 αἰβραΐοι. οὔ οὐγαϊπᾶγυ Ὀπβίηθββ, ἔγουη ἡ ΒΙΟἢ 

ὉΠπον γ τ Θχοϊα θα ; ποθι πθν σου] {Ποὺ οἱθοῦ {πὸ ππθυιθουβ οὐ {Π|ὸ οοιη0}} 

οἵ οἱ άοσβ. ΤῇΠογ Πα ἃ νοΐοθ, μοννθνθι, πὶ {Π6 ο]θοίίοπ οἵ {π6 δρβου!; ἂπά 

{παῦ τηλρ᾽βίγαου δοαυϊγθα ἃ ρυθαΐου ᾿πἤπθηοθ Ὁν Ὀθοοιηϊηρ᾽ [Π6 τορυθβθηΐαᾶ- 

{να οὗ ἃ Ιηογ6 πυιηθσοιβ θοᾶάγ {πῃ Ὀοίογθ, ἃπὰ ἴῃ ἴΠ6 οαβο οἵ 8. 1 ΘΥΙΟΥΒ 

ἘΠ 6] 5016 τοργοβθηΐαϊίνο. [ἢ {Π18 σαρδοὶῖν [Π6 ΘΡΠΟΥῚ οἰαϊτηθα ἀμ οχογοϊβθα 

6. Αὐϊβίοιϊο, Ῥο 165, 111. 1, τὸ. Οὐ ραγΘ 580Π5 οἤοβθη οὐδ οἵ {Π6 σου μιομ8, Ὑγ 8116 0} 
4150 {πὸ δοοροπηῦ ρίνοι Ὀγ ΠΙομ 5ἰὰ5 οἵ ἐμ6 ΟΥ̓ μἶμ8] αν] βαϊούϊοιν υϑυμδίπμθα 501] ἴῃ ἐμ 
ΟἾΝῚ] γυ]βαϊούίοι Θχογοῖβοα ἴῃ ομιθ ὈΥ Ρογ- μαμὰ οἵ [Π6 ραίυοῖδηβ. ΕΥ̓, 14. 25. 

νὰν ψιννυνυδαθννοΝ εν πὰ πε 

τϑασυκοννδνον 

ἌΡ ΌΟΝ 
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ἃ [Ὁ]] σΟΠΊΓΟΙ] ΟΥ̓ΘΓ ΘΥΘΙῪ ἀδραγίτηθπς οἵ βίαίθε ; ποῖ, ῬγοΌΔΌ]ν, {πᾶΐ {Π6 

Τροπάποϊ οὗ τα ]ΠἸαγν ορογδίίομβ τγὰβ αἸ γοῦν νεβίθα ἴῃ ἴποπι, θαΐ {Ππαΐ ἴῃ 

[Π656, ἃ5 ὙὙ6}1 ἃ5. 811 οἴπευ πιαϊίουβ, [ῃ6 Κιηρβ οου]ά ποῖ δοῖ πιτπουῦΐ {Π6]1Γ 

ΒΔ ΠΟΊΊΟΙ, θθοδιιβα {πε ὶΓ σοπάτιοῦ νγὰβ Π|Δ0]6 ἴο θὈ6 ἀιθβίοποα, Ποῖγ δοῖβ ἴο 

θ6 τβρθαϊθά, ἀπά {πϑπηβοῖνοβ Βα] θοΐθα ἴο ρα πἰβῃτηθηΐ, 1 [Π6. ΘρΠουΐ, ἴῃ [Π68 

ΡΙδπϊζαθ οὗὁἨ {ἢ 6], σοπίτο Πρ ῬΟΥΘΥ, ΘοπβΙ ἀθγθα {Ππαῦ τυπαῦ μα θθθὴ ἀοηθ 

γγὰ5 1Π]υσίουβ ἴο {Π6 ἰηΐογοβίβ οὔ ϑρατία. Απα [Π6 Ῥυθοῖβθ τηθδῃβ ὈΥ͂ ὑυῃ] ἢ 

ΤΠΕΥ πΕ 6 ἸΘρ’Ὰ}]ν ΘΠΔὈ]6α ἴο θχθγοῖβα {Π15 σοπίτοὶ, οοπβιβίθα ἈρΡρΥΘΠΕ]Υ ἴῃ 

ἘΠΕῖΓ Ῥονεσ οὗ ϑ:πηρθδοῃϊηρ ἃΠπα Δυγθβίηρ 811 τηδριβίγαϊθβ, αὐ ἴο {π6 

Κίπρβ {Ππϑιηβεῖνοβ; πα Ὀγπρηρ ἔπ 6πὴ ἴο {{18] Ὀεΐοτθ {Ππϑπηβαῖνοβ δημα [Π8 

Θοῦπο}} οὗ {π6 οἱάθγβ, 1 [ῃ6 οἤδποθ σεῦ οδριίαὶ ; οὐ. οὗ ἢπίπρ' {Ππθῖὰ 

ΒΌΙΤΩΤΗΔΤΠΥ, ΔΠᾺ ΞΌΒΡΘπαηρ ἴποτὰ ἔγοτη [Π 6], οοτητηδηά, ὈΥ͂ [Π6]Γ ΟΥΏ 5018 

ΔυϊΠοΥυ. ᾿ 

Νο φυδ!οαίίοπ οἵ υυθα! ἢ ΟΥ̓ ϑαρ8 γγὰβ γθααϊ γα ἴο τηᾶΚ6 ἃ τηδῃ 6]1610]6 

ἴο [Π6 οΥ̓οα οἵ δρῇου; ποὺ γγὰβ {πΠ6 οαπάϊἀαΐθ οὈ] ρα ἴο βὸ {πγοὰρ ἢ 5π 0} 

ἃ ΒΟΓα ΠΥ οὗὨ 5 ῬΘΥΞΟΠΔ] τπουίβ, ἃπα οἵ ἢ15 ἀπ ουβθύνδηςθ οὗ [Π6 παίϊομδὶ 

αἸβοῖρ!πθ, ἃ5 {παΐ ἴο ὑυΒ]οἢ [Π6 6] θὺβ σοῦ βυθ)]θοίθα Ῥγθνιουβὶν ἴο {Π 61 

Δρροϊπίτηθπί. Οἱ (ῃ8 σοῃῖγατυ, ἴ τγ)1ἃ5 ποίουϊουβ {Παῦ [Π6 ΘΡΠΟΥΙ ἴῃ {ΠΕΙΓ 

ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΠΒ τγοτῈ ᾿θγθυη  Κ8 0] ἔου {Π 61 πϑρ]θοῦ οἵ 16 Ξίσιοῦ Ἰηβ [105 

οὗ Τιγουγριιβ; ἃπα ἴῃ [Π18 ταβρθοῦ [Π6Ὺ βῃονβα {πϑιηβθὶνεβ ἃ {ὙᾺ]Υ ΡΟΡΌΪΆΓ 

τη βίταου, 88. {παΐ ᾿που θυ μ 8 ἢ {μ6 ἔγθθάοπι οἵ ργϊναΐθ 16, συμ] 

ΟΠαγδοίουιζεα {π6 ΠΟ]6 ραγίδῃ βυβϑίθπι, νγὰ8 ἃ5. 8]160 ἴο ἴΠπθ 5ριτ οὗ 

ἀδιηοουδου 85 ἴξ υγὰϑ ΘΟΠΡΌΠΙΔΙ ἴο [Παΐ οὗ ΔγΙβίοογδου. Ὑ δῦ, ψ τ {Π6 παίαγαὶ 

τοπάθπου οὗ 811 ρορυϊαῦ δας που 165 θη Ἰηναβίθα 1 Θχοθββῖνθ ΡΟΥΘΙ5, 

ἴπ6 δρμογαὶέν, ΔΙΓΠΟῸΡ ορροββα ἴο ἴΠ6 υβαγρδίοηβ οἵ ὈΠΓΓΠ ἃπα ΤδοΘ, 

[ανουγοα ποβα οὗ ρτοροσίν ; πὰ ἴπὶ ἴΠπ8 Ἰἰαβί ἄδγβ5 οἵ ΞΡαγίδῃ ἱπάθροπάθπορ, 

{π6 δρμοῦῖ οἔδγθα [Πς συθαΐοβί γϑβιβίδηοθ ἴο {Π6 δἰζθιηρίβ οἵ Αρὶβ, ἤθη Π8 

Θπαθανουγθα ἴο γϑβίοστθ {Π6 ῬΥΙΠΟΙΡ]6 οὗ {π6 οἱά ςοπείταίοη, {πα 411 {Π6 

οἰτΖοπβ οὗ {πὸ βίαΐϊε 5βΒῃου]ὰ πᾶν 8η δα8] 5ῆδγθ οἵ [Π6 δοϊθτηοῃ ἰουτζουΥ. 

Απᾶ πὰ Ὀεοοτηΐηρ, {κ6 [Π6 5810 ὑμ]οἢ Πα Ἰοβί 115 βανοῦῦ, ἃ ῬορυΪΆγ 

ταΔΡἸΒΊΓΔΟΥ ΓΔΤΩΡΠ Πρ’ ΡΟΝ ΡΟΡΌΪΑΥ ῬΥΪΠΟΙΡ]65, [ΠΕ], Ονθυ του ὈΥ͂ ἃ Τ1]]1- 

ἸΆΓΥ ΤΥΤΔΏΠΥ 5 [Π6 παΐιγα! ΘΟΠΒΘα]ΌΘΠΟΘ; ἃπὰ ὙΠΘΠ (ἸΘΟΠΊΘΠ65 τηῸΓ- 

ἀεγεα {ποτὶ οπ {Π 6], ΨΘΙΥ 86αΐβ οὗ 7. 5[106, [Π6]Γ [8}} υγὰβ ὑηγθρτοίίθα δηά 

ὉΠΤΘνΘηρΡά. 

ὙΝΏ116 [ῃ6 σοπααουηρ᾽ ΔΥΤΑΥ οὗ Ἐπ Τουϊδηβ {ΠῸ5 τοϊαϊπθα δέου (Π8 Ἰαρξβ 

οὗ ἃρῈ8. 50 τῇθοῃ οὗ 115 οΥ̓ΙΡῚΠ8] ομδγδοΐθσ ; 511] ΠΙνιηρ ἃ5 ἴῃ ἃ βίαΐϊβ οἵ 

γγδγίασα ; 511] ἔβα! πρ᾽ 1ἴ5618 βυσσουπαθα ὈΥ ΘΠΘΙΏΪΘ5; ἈΠ80]6 ἴο βῃθαίῃθ 1Π8 

7 (οιάρατα Ηοτγοδοίαβ, ΥἹ. 5ύ, τ. Τπαογ- 9 Ὄντες οἱ τυχόντες. πολλάκις ἐμπίπτου- 
ἀ1465, Υ. όο, 1; 2. σιν ἄνθρωποι σφόδρα πένητες εἰς τὸ ἀρχεῖον. 

8 ΤΒυογά. 1. 131. Χοπορῃ. Ηδ]]οπῖο. Ασϊβίου!θ, ΡΟ 105, 11. 9, 23, 19. 
ν. 4, 24. Βερ. 1μδοβάδβειια. 111. 4. Ῥαὰ- 10 Ἧ δίαιτα τῶν ἐφόρων---ἀνειμένη λίαν 
δβδηΐαβ, Π1. 5, 3. ἐστίν. ἸΌΪὰ, 8. 24. 

ΤΗ ΟΥΘΙΘΕΒ. ΥΟ1,. 1. ΜΤη 
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ΒΟΥ, ΟΥ ἴ0 ΤΘΙαχ [Π6 βἰγϊοΐμθββ οὐ τα ]Π]ΐαγν αἰβορΠπθ ; ἘπΠ6 οοπααοτοά 

ῬΘΟΡΪδ οὗ {π6 Αομαῖδῃβ ργθβθπίβ ἃ ριοΐατο οἵ ἃ νευῪ ΑἸ τομς παΐασθ, ὍΠΟΥ 

ΘΟὨΕΠπΘα ἴο ΟΟΟΌΡΥ {Π6 σγραΐου ραγῦ οὗ {Ππ6 οοᾶβί οὗ [,δοοηΐα, ἄονγῃ ἴο {πὸ 

{πη 685 οὗ [π6 Ποιϊηδῃ δΙΏΡΟΤΟΥΒ ἢ ἃη4 [Π6Ὺ ΘΧΟΙ αΒΙν ον οαΥυτϊθα οἢ ὙΠδΐθνοῦ 

{γὰ46 οχιβίθα ἀπάρθγ ἴπ6 ὥὥραγίαηῃ ἀοτηπῖοη. Απιοηρβῦ ΓΠ6ῚΓ ἴουγηβ 16 

Θηυμηθταίθα 11 αυτμθατη, τυ ϊοἢ τὑγὰβ [Π6 ροτῇ οἵ ϑρατία πᾶ π6 ἀϑδ] 

βίδιιοη οὗ {πΠ6 Τιοράφουποπίαη ἢδεϊ, Τουϊῆγοπθ, [,85, Ζαταχ, ΕἸρι ἀδιγιβ 

Τάππθγα, πὰ Ῥγαξῖα, Οὐ Βγαβίθ ἢ [ΠΘΥῪ ῬοΟΞΕΘαβϑά αἶβοὸ {Π6 ἰβαπά οἵ Ουίμεγα, 

1Π6 ραοβθ. ὑγπογα {Π6 1οθἀϑουη ηΪΔἢ τηθγοῃδηῦ- Ψ 6556 15. ἀΆΔ]ν ρΡαΐ ἴῃ, ὁπ 

1Π 61. Ποπιθυναγὰ νοναρθ ἔγοιη ρυρί ἀπὰ [πΠ6 πουίῃ οοαβί οὔ Αἴτῖοα. Το 

ΒΕΥνΘα 85 Πδαᾶνυ- ΥΤ 6 4 ΒΟ] Ἰθ 5. ἴῃ ἴπ6 [ΔΟΘἀϑομ Ομ ΔΙΤΩΥ, ἃπα ὙγΈΓα 

Ἰηνοβίθα βοιηθίϊμηθβ ᾿ἤνν ἢ [Π6 ΒΌΡΓΘΙηΘ. σοιητηδη ἴῃ πᾶν] Θχρθαϊξοηβ, 

ὙΠΘΕΓΘ {ΠοῚ6 6 γ6 πὸ Πουίδη ϑραγίδηβ θιηρὶογθά. Βαΐ, ἃ5Β νγα πᾶνθ 566}, 

[που θη]ονθα πὸ 5ΠΆΓ6 1 ἴΠ6 ἸΘρΊβ]αἴνα Οὐ δαχθοσίνα σονουητηθηΐ; δηά, τ 

γγ6 τηᾶν πάρα ἔγοιη [Π6 ξΞἰῃρ]β ᾿πβίαποθ οἵ 5 Οὐίμεγα, ἃ5 νγ6}] ἃ5 ἔγοτῃ [Π6 

ῬΓΟΡΔΌΙΠν οἵ ἴΠ6 οα586, θνθὴ [Π6 οὐ ΠΆΥΎ ΔατηΙἸβίγαςῦ!οη οἵ ᾿πβί]ο6. τὰ 

ΘΟΙηΠλ[6 4 ΘΧΟΪαΒΙν ον ἴο ΠουΔη ΟΠ ΘΟΓΒ, ΠΟ ὑνογα βοηΐ ἔτομη ϑ'ρατία ἴο 

ΒΟνοΤ ἴπΠ6 Δομαδίδη περίοικοι, ΜἹΓ 8π Δα ΠΟΥ κα {Ππαΐ οὗ ἴμ6 14 Βοπηδῃ 

ῬΓΟΘΟΏΒΙ1Β 1π ἴΠ6 Ῥγονποθβ. 561], 50ὸ ρυθαΐ 15 ἴΠ6 ᾿ηῆἤμπθησθ οἵ Ἰοοὰὶ αἵ- 

το, πηθπΐ ἀπ προσ θΟυγΠΟΟά, παΐ [Π6 ΑοΠαίδηβ, αἴζοσ ἴΠ6 Ἰαρβθ οὗ ἔνγο οὐ 

1ῃγθο σοπίαγθβ, Ἰοοκθ ΡΟΝ [ΠΘῚΓ ΘΟΠΑΠΘΓΟΥΒ ἃ5 {Π6 1 ΘΟΙΠΙΓΥ ΘΗ, 50 [τ 

85 ΤΟρ γα [ΠΘῚΓ υγᾶ 85. ἹΓἢ ΤΟΥοΙρ. ΠΔΈΟΠΒ, ἃΠα ᾿υ]4θα ὉΠοιλβοῖνοβ οὴ {Π6 

ΩΨ ΊΠΟΙΌ]6 οουγαρο οὗ [Π6]Γ ΠΟΥΪαΤ Πηδβίουβ ἢ 1 ἃ5 χα ΔΓ6. δοσιιβίοτηθα ἴο 

ΔΡΡσγορυϊαΐθ ἴο ουσβοῖνοβ {Π6 τα] αγν ἔατηθ οὐ ΒΙΟμασα αν ἀθ Τοθη δπά 

Ἐαναγὰ ἐπ6 ΕἸγξί, δ ΠοῸρ ἢ ΤΠο56. Ῥυῖποσθβ, ἴῃ Ἰαπριαρα ἃηα ἔθο]]ηρ", ἃ5 γγῈ}] 

ἃ5 1ῃ Ὀ]οοά, ὈΘ]οπρθα τὰῖμοῦ ἴο {πΠ6 ΝΝουτηδη ΟΟΠαΘΘΤΟΙΒ οἵ Επρ]απα ἴπδη 

ἴο {π6 ΕἸ ΡΊ5}) πδί]οη. ΟΥΟΥ τυ μΙοἢ πον τι]θά. 

ΤῊΐβ ΠΠαβίγαϊου Ὀτΐηρ8 τὴθ ἴο {Ππ6 ἰαβὲ αἰνίβίοπ οὔ τοῦ βαθ]θοΐ, ἴῃ τυ Βίοα 

1 ργοροβξβά ἴο ροϊηΐ ουδ ἴποβα βίαϊθβ. οἵ τηοάθγῃ ΕασΟρα γΠμοβα οἰγοατη- 

βίδῃοοβ ἀπα οπδγαοΐθυ τηοβῦ γθβθη Ὁ ]6 ἴποβα οἵ ὅϑρατία. Τῆθ Νογιῆδη Θοη- 

ααοβῦ οἵ Επρ]απα νγὰβ ᾿ηἀθθα ἃ οοτηρ]θΐθ ρᾶγ8}16] ἴο ἴπ6 Ἰθογίδη οοπαπεβὲ 

οἵ Ταοοηϊα. Τὴ ΒΙΡῊ τ]ΠἸΓΑΥῪ Ῥγόνγθαβ οὗ [Π6 Ἰηνδάογβ ; {Π6ῚὉ τηοάογαΐα 

Ῥο]οροπηοβίδη τγαῦ, 15 σοπίγαβίπρ ἴπ6 αἰῇς- 
ἔογθηῦ οἴροῖβ οὔ ἃ ἀθιυλοοῦδον πα ΟΡ ΟΠ 
ὌΡΟῚ {ποῦ βαθ]θοῦ βίαϊθβ, ἢΘ δοοιβθβ. ΟἹ 1- 
ΒΆΥΟΙΙΟ5. Οὗ {Ππ|85 Ῥδυ σα] Κιπα οὔ ὁπου- 

11 Ῥαυβδηΐϊαβ, 11. 21. 
12 ΤὨυογαΙά65, 111. 22,1. 
19 ΤἈπον 1465, ΤΥ]. 53, 2. 
14 Ἰβοογαΐθβ βᾶγβ ὑπαῦ {Π6 ΘΡ ΒΟΥ τηϊρ ῦ 

Ῥὰῤ ΔΠΥ͂ ΠΌΠΉΌΘΥ οὗ {Π|0 περίοικοι ἴο ἀθδίῃ 
ὶτπουὺῦ {π18]1. Ῥαμδίποπαῖο. Ρ. 271. ΤΠηΘ 
βέαίοπηθηΐβ οἵ δὴ Αἰμποπίδη οὐαΐου, ΒΘ Π 
βου βγ αἰβραγαρίηρ {π6 ᾿ἱπβυϊ ας οη5. οἵ 
ϑραγία, ἃγ6 οουίαϊ αν ΠΆΡ]6 ἴο ργθαῦ βιβρὶ- 
οἷοη : γοὺῦ ἰδ 8. ὙΘΠΙΔΓΚΆΡ]6, {πὰῦ ΠΏ θη 
ῬΠγγ πο μα5, οπθ οὔ {πὸ ΟἸ]ρΡΆΓΟΙΙ 04] οοπ- 
ΒΡ᾽ Γαΐου ὙΠῸ Ονουίηγονν {Ππ6 ἀθπιοοῦδου δῦ 
ΑΒμομ5. ἴῃ 6 ὑνοπίγ-ἢνβῦ. γον οἵ {16 

ταν, {π6 Ῥαϊπρ {πὶ} Βα] θοῖβ το ἄἀθαίῃ 
στοῦ {γ14]. Τ πον 1465, 111. 48, 5. Τμαῦ 
{6 σονουῃτηθηῦ οἵ {π6 ϑραγίδηβ οὐ {Π6 
περίοικοι γαὰϑῦ μᾶνθ θθθη ΘΧΟΘΘΑΙΠΡῚΥ ἐγ- 
τ ΠΠἶοᾺ], 5. Ρ]αῖπ πὶ πὸ βίσομρ δῃῖ]- 
Ξρατγίδῃ ἔδο]ϊηρ ἀβουθοα ἴο ἐπ περίοικοι ἴῃ 
{πὸ δοοοιηῦ οἵ {πὸ οομβρίσδου οἵ ΟἸπδάοῃ. 
Χόπορη. ΠΟΙ]οα. 1Π|. 3, 6. 
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ιι586 οἵ {πεῖν νἱοΐουυ ἴῃ {π6 ἢγβί ἰπβίδποθ, ἀπ [Π6 ΞθυθυΥ συ ]Ὸἢ {πον οχ- 

Θγοϊβθα αἰζαγυναγάβ,; {π6 Ὀγοδα ἀἰβεϊποῦοηβ οὗ τᾶσα πα Ἰδηριιαρα ϑνΠΙΟῊ 50 

Ἰοπρ' ξθραγαίθα Π6 ΘΟπα ΘΓΟΥΒ ἃΠπΠα ΘΟΠαμΠΘΓΘα ; πα (ῃ6 Θχοϊαξῖνα ροββαε- 

βίοῃ. οὗ 81}1] οβῖοθβ. οἵ ρονεὺ πα αἰρην οη]ονθα Ὀγ Π6 [ουτηθυ---αγα 8]} 

ΡοΪηΐβ ἴῃ ὙΥΒΙΟῚ ΟἿΤ Οὐγη ἀοτηθβίϊο Πβίουν 15 Ὀὰΐ ἃ τϑρϑίμοη οὗ {Π6 βίου 

οἵ ϑρατία. Τὴ8 ΝΝουτλδη8, Πουγ νου ἸΟῪ {Π 611 ΟΥΤΡῚΠ ἴῃ [Π6]1Γ ΟΥ̓ ΘΟΙΠΊΥΨ, 

ὙΟΓΘ 8]1 ΠΟΌΪΟΒ ἃ5. [ὉΓ 8ἃ5 τϑραγαθα {Π6 οοπαιογθα ϑΆχομΒ: Μ 6116 [Π6 

ΒΆΧΟΠΞ, ἀοργῖνοα οὗ {Π6}Γ ΙΔ Π65, ἃπα ΘΓ ἔν Ἔχοϊα θα ἔγοτη 81} {π6 ΒΙΡῊ 

ΘΟο] δι αβίϊοαὶ αἸΡ 165, ὑγΈτῈ ἃ ΡΘΟΡΙΘ οὗ περίοικοι, ΟΥ̓ ΘΟΙΏΤΠΟΠΒ, ΡΕΓΒΟΠΔΙΪΥ͂ 

ἔτθα, ἰπἀθθά, Ὀαΐ ρο 10 4}}ν 5ανεβ. Ἐνθη ἴΠ6 νεῖν [θα β ἴῃ [Π6 ἔΆΤΩΙ]Υ ΟΓἉ 

[π6 οΠ]οῖβ οἵ {Π6 οοπηιθξεῖ σγοα τϑρϑαΐθα ονοὺ ἀρϑὶη; 8ἃπ4 [Π6 αυΔΙΎ6}5. οὗ 

Βοθοτί ἀηα ΔΝ] τα ἀπά Ἡθητν οἵ Νογτηδπᾶν, ἃπα ΓΠ6ῚΓ Ξονθσαὶ αἰίζθτηρίβ 

ἴο φοποι]αῖθ ἴΠ6 δῇθοίίομβ οἵ ἴμ6 οοπηπογρα ἘΠ ΠΡΊ5ἢ, ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο ῬΤΟΟΘΌΓΘ 

{πεῖς δἰὰ ἀραϊηβ θᾶοῃ οἴπου, ἅτ θα ἃ τϑπονὰ] οὗ {π6 δοίοηβ οἵ υτν- 

βίμθπεβ ἃπά Ῥγοοῖθβ, ἃπαᾷ οὔ ἐποῖν δατηϊεπρ {πΠ6 σοπαπογτοά Αομαΐδηβ ἴο 

[Π6 τὶρῖβ οἵ οἰ ΖΘ ΠΞΠΙΡ, ἃ5 ἃ Τηθ8 85 Οἵ βίσθηρι Π ΠΙηρ᾽ [ΠΕΣ οὐγη ᾿πῆσθποθ. 

ἩδρρΡΙν ἴμθγα ἃῦοξθ πὸ Νουτηδῃ ΓΥΟΌΓΡῚΙΒ ἴο ΟΥ̓ΡΆΠΙΖΘ ἴΠ6 ΘΟΠΟΘΓΟΥΒ ᾿πίο 

ἃ Ὀοάν {παῖ 5ῃου]ά τοπιδὶη ΓῸΓ δνεὰ αἰβίηοῖ, ἀπ που] ταΐαϊῃ 811 {Π6 

Ὑ]ΡΌΙΙ ἈΠᾺ ΞΌΡΘΙΙΟΥ ῬΓΌΥΤΘΞΒ ἴο ΠΙΟΝ Ὁ μα ὈΘΘΠ. ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΠν ᾿πἀθ θα ἔῸΥ 

[15 νἱοΐοσυ. Ηδρρην ἴοο {πὸ ἔδοί!οηβ Ὀδίννθθη [πΠ6 ΝΝουτηᾶπ οΠ]οῖβ, Ὀθΐνγθθη 

[Π6 ΚΙπρ' ἢ. 9Π6 5146, πα [15 συθαΐ ὈΔΓΌΠΒ ΟΝ ἴΠ6 ΟἴΠ ΠΟΥ, ὑγοῦα Ἰ]Θηθα ὈΥ 

16 ρυθαΐ ΔοΌθββῖοη οἵ ἔογοΙρ ἀομλΙ]οη Δο]αϊτοα Ὀγ ἴΠ6 Ρ]απίαρθπθϑί βονο- 

ΤΕΙΡῊΒ ; ἃ5 ἴΠπθὺ ὈΘΟΔΠῚΘ ΤΠΟΓΘ ΘΠΕΙΓΕΙΥ [ΟΥΘΙρΠοΥβ, [6 θΆΓΟΠ5. ὈΘΟΔΠῚΘ ΠΟΤῈ 

ΘηΓΙγΓοΙν ΕΘ, Ξἢ, αἀπὰ Ὀδραῃ ἴο βυτηρδαῖῃ!Ζθ τυ τηθη Ὀοτπ πα Ὀτδά ἴῃ {Π6 

ΒΆΤΩΘ. ᾿Β]αη4 ἢ {Πποϑιηβοῖνεβ, αἰ ΠουρΡῚ ΑΙ ΤΙΠΡ ἴῃ τᾶσθ ἃπα Ἰδηριᾶρο, 

ΤαῖΠου {πᾶπ ΜΠ ἴΠ6 Κίηρ', πὸ Βαστοῦπαθα ΠΙτηΞ6] ἢ ]ἢ ΝΝουτηδηβ, (ἀᾶβ- 

60η8, 8η4 Ροϊΐονίηβ, ἃπα νυ] θα ἴο αν 5 ὁπ ποιὰ ἴΠ6 θα] ἢ οἵ Επρ]αηά. 

ΑΡονα 811, {π6 ᾿πίθυ ηδυταρα οὗ Ομ6 τᾶσθ ὙΠ ΔΠΟΙΠΘΙ, 50 8|16Π ἴο ἴΠ6 

ΒΙΡΟΥΒΈ ΠΟΙ 5 οὗ ἀπι]ααϊγ, ἀπα {Π6 ξυσγθβί τηθδη8 οὗ ΟὈ]Π ογαί!πρ᾽ [Π6 Ὀ]ΟΟάΥ 

ΘΠαγαοΐευβ οὗ οοπημποβί, νγὰβ Βα οσθα το ἴακα 115 παΐαγαὶ οοῦγβα ἰπ ΕἸ ΠΡΊ]απά ; 

Ὀδοδαβα {Π6 ἃ ποϊθηΐ ποίοπβ οὗ [Π6 ρο]] το οὗὨ τΤαϊχ]ηρ᾽ νυ] ἃ ΓΟΥΘΙΡ ΤΆΟΘ, 

Πα σοπίαβιηρ Π6 ΡΟΣ οὗ ἃ ἔδγα]ν ἃ Πα ΠδΙΙΟΠΆ] το] ρῖοπ Ὀγ Δατη Πρ’ 

ΒίΓΔΠΡΘΥΒ ἴ0 ῬΑΓΓΟΙραΐα ἴῃ 115 στΐοβ, μα Ὀθ6η Ἰοπρ' 5ῖποα ἀδβίγονεα Ὀγν 8 

θεποῆοσοθπηξ ᾿ηῆἤποποθ οἵ [ΠπΠ6 ἀοοίτγιποβ οἵ ΟΠ γΙβαπιῖν. ΔΝ 6 τατιϑῦ 6 ἔΆγΆΠ]Π1ᾺΓ 

ἢ [Π6 δἰτηοξῦ ἀπίνουξαὶ ἔθ }]]ηρ οἵ [Π6 ἃποιϊθπῦ σου] οἡ 1Π15 ροϊηΐ, ἀπά 

ἢ [Π6 τηδη]ο] 4 6ν1]5 τ ΠΙΟΝ 1 Οσοαβιοπμθά, Ὀθίοτα τγα οδπ 50 ΠΟΙ ΘΠΕΥ 

ἈΡΡΙΘοϊδίθ ΟΟΥ ᾿τητηθη86 ἀθξ ἴο [Π6 ΡΌΞΡΕΙ, οὐ θὴ ΘΟΠΒΙ ἀοτὶηρ ᾿Ὁ ΟἿΪΥ ἃ5 ἴὖ 

Πιὰ5 αβδοίβα [Π6 [θπροσαὶ ἃ πα 5001] ᾿πίθγοβίβ οἱ πηδη κι α.1ὅ 

15. 1 ΠΒᾶνβ Ἰδυρεὶν δνδι]θα τυγ56]Ὲ οὗ α {πΠ6 ἔουσ ΝΌΤΟΥ οἵ {π6 ῬΒΙ]ΟΙΪορίοαὶ 
τ υ]ονν ΟὗὁὨ [Π158 Θββαυ, 85 ΟΥἹΡΊΠΑ}]Υ ΡῈ Π5η6α, Μαβοιη. [Ὁ 15 χαϊΐθ ἔτιιθ, ἃ5 Μ.. 16» 18 
πυϊτοπ ὈγῪ Μγ. Το νν]5, τ ΠΙΟΝ. ρρθαγθὰ ἴῃ Π85 ορβογσνϑά, ὑπαῦ {πὸ ϑιραγίδῃ οοῃϑβειαίοπ, 
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Ἔνθ πὶπουῦ γσϑίθγθποθ (ο {Π6 Ῥϑυϊοθοῖ, νγὰ8 
ΑΥϊϑυοογαίοα! σαίμοῦ μᾶη ἀθμηηοογδίϊοαὶ. 
Βαῦ 6 {γα ΟΌΒΟΥγ 65 8150, {πα΄ ραγία τὐαϑ 
81} ΟἸἸρΆΓΟΩΥ ΒΥ ΤΘΆΒΟῊ οἵ 1[5 5] 6 οὔ Ο[858685 ; 
““ ἴῃ οΥ̓οΥ ἴο τηδἰηΐαϊη ᾿ῦ5 ῬΟΎΤΘΙ ΟΥ̓ΘΙ [Π|686, 
“1 νγὰβ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎῪ (μαῦ {Π6 βονθγῃιηθηῦ 
“ἐ 5ῃου]α 6 τα ΠΥ ; 8πἃ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ὑπαῦ 
“(86 ρογθυπιηθηῦ 5μου]α θ6 τα] Αγ, 1 νγὰ5 
“ς ἩΘΟΘΒΒΑΤΎ ὑπαῦ 10 5ῃοι] θ6 ΟἹ ργο 08]. 
1 ἀο ποῦ {μπῖπικ {μπαῦ {15 αἰἤθυβ βαβίδῃ- 
1 4}1}0 ἔγομπι {Π6 νἴθνν ρίνθη ἴῃ {Π18. ΘϑβαΥ ἃ8 
ΟΥΡΊΠΑΠΥ ΡΒ 5Πμ θα ; Αἰ ποι 1 πα Ρεογ- 
ἨΔΡΒ ἰαϊᾷ ἴοο ρυθαῦ ἃ βύγθβδβ ὁπ {Π8 ῬΟΥΤΘΥΒ 
ΘΧογοϊβθά ἴῃ {πθοΥῪ ὈΥ Ππ6 βΘΠΘΥΆΙ 556 Πι- 
Ὀ]Υ. Ὑοῦ δ5 Μυ. 1,θυν5 8]Π1ονν5 ὑπαῦ ““ἑεφαίίψ 
“ἼΠ6. ϑιρατίδῃ. βουθυπμπηθηῦ τὰ ἃ ἄἀθιηο- 
“ε ογδοῦ; Ὀαῦ ἴῃ 5ριγῖῦ, ἴπ ὅπ Ῥυϑοῦϊοαὶ 
«ς οβροι οὗ 15 ᾿πϑεϊψαίοηβ, Ὁ γὰ8. 8 ο]1- 

“ς ΒΆΛΟΙ ; Ρ. 59. Πα 48 μ6 δοϊζπου]θαρο5 
4130 ὑπαῦ {86 ἀποϊθπῦ νυϊῦουβ μάν οδ]]6α 1Ὁ 
ῬῪ ἀϊβογθηῦ πᾶπιθβ, ἃηα πᾶν ἀνγοὶῦ οὔθῃ 
Ομ ἰΐ8 ἀοιποογαύϊοαὶ ομαγδοίθυ ἃ8 Ὀθῖπηρ ΠῸ 
1655 τηδῦκοὰ {μδη 105 δγιβϑίοογαίιοαὶ, 50 1Ὁ 

ἌΡΡΕΝΙ πὶ 

ἄοοβϑ ποῦ ἃρρθᾶῦ ἴο πὸ ᾿ἱπδοουταίθ ἴο 58 γ, 
{μαῦ 105. ῬΌΓΘΙΥ ΟἸρΆγΟμἾοὰ] ομδυδοῦθυ. 18 
566 ἴπι 15 τ δύϊοη το 15 Αομδῖδη Βα θ]θοῦβ ; 
ον ἐονγαγὰβ ὕμοτα 1Ὁ γγὰβ ἃ τυ 6 ΟἸΡΘΥΟΗΥ ; 
ὙΠΟΥΘα5. ἴῃ 561, δἰ ποι. ΟἹ ΙΡΆΥΟΠΪΟΔ] ἃ85 
οοηρατοά πὰ Αἴμθηβ, γοῦ 1Ὁ ψὰβ ποῦ 
πποὰῦ Βαοὴ ἃ πιϊχύασα οἵ ἀθιηοοΥδ Οὐ ἃ8 
ΘΠ δα ἴδ το {π6 πάη οὗ ἃ τηϊχθᾶ ρο- 
γεγηπηθηῦ. 
ΙΓ τοραγὰ ἴο {μ6 βἰδίθιηθπίβ συμ] ἢ 1 

μδᾷ πιδᾶθ 85 ἴο π6 Ῥδυίοα]αγ5 οὔ {88 ΘΑ 
ϑραγίδῃ ἰβίουυ, 1 δὴ ααϊΐθ σ]Π]πρ ἴο 
ΔΙΊον, ὑπᾶῦ 1 ονεγγαϊθα {Π6 οὐ! ΠΥ οἵ {π6 
δοσοιπηΐβ ρίνθη ὈΥ ΕΡΠΟΥ5, 8Ππα βΘΠΘΥΆΠΥ 
οἵ [π6 βὕουθβ οὐ ὑγδαϊοπβ οὐ {πὸ δπίθ- Β18- 
ἐουῖοα] ρουϊοά οἵ ἄσθθοθ. 1 ὑμϑγθίογθ μᾶνθ 
οχαϊ θα 411 {παῦ ραγτύ οἵ {Ππ6 6βϑϑδύ, υβῃϊπρ; 
ἴο ἰϑανθ {Ππ6 ὰ}} Ἔβχδυιϊπηδίϊομ οὔ βΌ ἢ Ῥοϊηῦ8 
το ἴποβα πο, ᾿κ Μι. ΤὨΙ]ν811, μανα βία- 
ἀἸδα ἔμ θὰ ΤΟΥ 6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἃπα ἢ ἃ ἔΆ]]6υ 
Κπονιθᾶρθ, ἃπὰ ἕο Ομ μ6 ΤΑΥ̓56 1} σαῦμθυ ἴο 
{μὲ Βἰβίουϊοαι ρευϊοά τῖσαι ΒΊ0 ἢ [Π6 σου Κ 
οὗ Τπυογα 1468 15 ἱπιπηραϊαύθ!  σΟποθσηθᾶ, 



ἌΣ ΡΝΣΙΧ Π|. 

Οἡ ἰδθ Οαγϑ ΟἹ {δ αποϊομέ ΤΥϊγθηι65. 

ἘΟᾺΝ τῃ6 δηποχϑα Ὑϑιηδ 5 οἡ 1Π6 ΟΥ5. οὗ 1ῃ6 ἃποϊθηΐ {Ὑ]ΓΘ 65, 1 8 ΠῚ 

᾿πἀθθίρα το {π6 Κἰπάποββ οἵ Ὁγ. ΒΙβμορ οἵ Οχίοτά. 

“ΤῊΘ ΠΟ] ηρ ΟὈΞΘΥν ΔΙΊΟΗ8, 1 δῖ, πᾶν ῬΘΓΠΑΡ5 Πτονν ἃ Ρ]ἸΠ Π] ]ηρ᾽ 

οὗ ἸΙρῊ  οὴ. ἃ ρΡᾷββαρῈ ἴῃ ΤΠπον 1465, οἵ συ μῖοὴ {Π6 Θχρ]απδίϊοηβ ΒΙΠοτΐο 

ΒΊν ἢ ἈΡΡΘΔΓ ἴο τὴη6 Ξοπηθυγηαῦ ΟΌΞΟΌΓΘ : ἴΠ6 ραββᾶρθ 1 Δ]1π46 ἴο 15 ἴῃ ὈοοΪκς 

11. 93, 2. ἐδόκει δὲ λαβόντα τῶν ναυτῶν ἕκαστον τὴν κώπην, καὶ τὸ ὑπηρέσιον, καὶ 

τὸν τροπωτῆρα κατ. ὰ. ὮΓ, ΑΥ̓ΠΟ]α᾽ 5 ποΐθ τττη5 {ππ5 : “ΤῊΘ τροπωτὴρ γγὰ8 {Π 8 

1ποηρ᾽ ΒΙΟῊ ξαβίοποα ἴΠ6 οδγ ἴο [Π6 τόν ]οοῖκ οὐ ΡΙπ, ἃ τηϑίποα 511] ἴῃ ἀξ 

ΔΙηοηρϑί {Π6 Ὀοδίπηθη οη ἔμπα Μία! ουγάπθαμ, ἃπηα ΠΟ ἢ πον ρτοΐθεβ ἴο 

ἤΠπα τηοτα οομνθηῖθηΐ {πᾶ ΟἹ ννὰν οὗ ]ἸοίΠπρ᾽ [Π6 δ᾽ ο]ὰν Ὀθύνθθη ἔννο 

ῬΙηΒ, ἃΠ4 50 ΥϑαἹηρ ΠΟ ἴΠοπρ' ἴο ξαβίθῃ 11.᾿ 

“ΝΟΥ ἴθεγα ἅτ Ὀὰΐ ἴνγο ρᾶγΐβ δδϑοηζίαί ἴο ἃ τόν]οοῖς, ἔπ6 τοεΐ οὗ 1ῃ6 

ΟΔΥ, ἃη4 [Π6 Γ]ΟΓυτη ; ΔΠ4 ΔΟσΟΥΙΠρν, ἴῃ Ὀθοδΐβ οἵ νοῦν στιιάθ σοηβί οἴ] οη, 

6. ΤΠΔΥ͂ ΒΟΙΠΘΙΕΠΠΕΞ 568 ἃ ϑ8ίησίθ μεθ (στπουὺΐ ἃ [πΠοπρ) ἢτίεθα ἴο {πΠ6 σαη- 

γγΆ]6, ΤῸ 1Π15 ῬΌΓΡΟΞΘ : ἴῃ [Π15 οᾶ56, Π6 ρερ', οὐ {Π0]6, 15 οἵ οοῦτβα (ἴῃ 1Π6 

δοῦ οὗ Του ΠΡ) 5ἰτααΐθα ὈΘμϊπα [Π6 οδγ : ἔογ 1πΠ6 δὐἀναπίαρθ, ποννεσ, οἵ 

Ὀδοκίηρ νγαΐθυ, (τ ποὰῦ (Π6 Του συ Ὀαϊηρ᾽ ΟὈ] ρα ἴο ἀἰἴβρίδοθ Πῖβ. Οδγ,) ἃ 

ΒΕΟΟΠα Β65., ἴῃ ἔγοηΐ οἵ ἴΠ6 ΟΔΥ, 15 σουητηοηϊν δ ἀθα ; ἀηα [6 ρύθβθποα οὗ 

1815 ἔγοηΐ- ΡῈ ρ᾽ Θῃ8 Ὁ]65 {Π6 τΌντοσ, Ὁ. [ἀβίθῃϊηρ᾽ ἃ Γποηρ᾽ το ἰΐ, ἴο ἀβρθπξθ 

ΜΠ [ῃ6 ΟΥΙΡΊΠΔ] Πἰπά-Ρορ, ἀπά {π6 αἰξίθη θα {ποπρ [πη θθοοιηθβ [Π6 

ἱηιηιοαϊαίθ Τα]ουατη οὗ [Π6 οδΥ : ([Π18 σουγθβροπάβ ὙΠ ἩὙΠαΐ 1 Πᾶν ξθθῃ 

ἈΠα ἀβρὰ ΔΌΓΟΔα :) 50 {πᾶΐ π6 Τποῃρ᾽ ἃπὰ Πἰηά-ρῬορ' ἅγ6, 17 1 πιὰν Ξ0 βᾶγ, 

ΘΟΠΨΘΙΕΌ]6, Ἔ80 ἢ} Π)6Ιηρ᾽ ἃ σοηιρίρίο ϑεδίϊίμίθ 7Ὸ7 ἐπ οἱἠογ. Νοῦν ἴΐ τηὰβὶ 

Ὀ6 οὔβοῦνβά, {πᾶῦ ἴμ6 ἀξ οἵ ρερθ δ ]] ἰ5. οὔΪγ ἃ σοῃβθηθθηοα οὗ [ῃ6 

ΤΟν]ΟΟΚΒ. Ὀδίηρ σοπδίτιοϊθ ἃ ἢ Π6 τρ}6 7 Θἄ5:86, οὐ β'ιηνναϊθ, οἵ [Π6 θοαΐ, 

ὙΥΒΙΟΝ ὈΘΙΠΡ᾽ ἃ 5ιηοοἢ βυτίαοθ, οἤθυϊπρ᾽ οἵ ᾿[56} ΠΟ ῬΓΟΤ ΪΠΘ ΠΟΘ ἴο ΒΕΙνΘ ἃ5 

ἃ ΤᾺ]ΟΓΌΓΩ, 1 15 ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ ἴο ΞΌΡΡΙΚΥ ἴπΠ6 ἀθῆοίοπον Ὀν ἃ {Πο]6; θαΐ 1 τῃ6 

ΤΟΎ] ΟΟΚ,, ᾿ηβίθδα οὗ Ὀδπρ' οη ἴΠ6 σιηννα]θ, νοῦ θογθα {Πγοὰρ [Π6 546 οὔ 

[8 νβββ6ὶ, ἴπθπ ἴΠπΠ6 ἀρογίασθ ᾿ΐβ6] υνουἹὰ οἷνα [ῃ6 ἴἔννο βββθῃία]β οἵ τὶ 

τον] ΟἸ----ἰῃ ταβί πα ἴΠ6 ἔ]οσιιτη : 5ὸ {Ππᾶΐ ἴῃ 811 οαβθβ γμογα {π6 τον]οοκ 
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15. σα ουΐ οὗ ἃ 50]14, [Π0]65, ἃπα σΟμβθα ΘΠΕΥ {ΠΟΠΡ5 εἰϑϑα α5 ἐΠοῖν" ϑιιὖ- 

δέϊζμο8, νου] ποῦ ΟΩΪν Ὀ6. ἀππθοθββασν, Ὀαΐ δθυθὴ αἰοἰγϊμιοηίαϊ; ἴον 1 γνα 

ΒΌΡΡΟΒΘ ποι ἴο "6 δῇϊοϊθηΐ, Ποὺ ταπβῦ Ὀ6 50 ρ]δοθα δἃ5 {παῦ {Π6 ἀϊβίδηοθ 

Ῥθούνθθη {πὸ {Π|0165 σνου] Ὀ6 655. {πᾶπ {Π6 αἸαμηθίοσ οὔ [Π6 ἀροτίαγθ, μά 

ΘΟΠΒΘΟΠΘΗΓΙΥ ἃ ΞΠΊΔ]]6Γ ἀρογίασα σου] πᾶν ἄοηθ ; 50 {Ππαᾶΐ [Π6 πι8δ6 οὗ ἔπεα 

γνου]α ᾿τηρ]ν ἴΠ6 αἰδαάναπίαρθ οὗ Ορθῃηρ᾽ ἸΠΠΘΟΘΒΒΆΤΠΥ [6 νΘ5561᾽5 5146 ἴο 

1πΠ6 βθᾶ. 10 τηϊρ]ιῦ, πουνανοῦ, Ὀ6 πτρϑᾶ, πᾶ ἴῃ 5. οα565 {Π6 {]ΟΓ πη 

ταὶς θ6 δα)υβίοα 50 ἃ5 ἴο θ6 νη οΟΥ ψΙΠοιΐ- οαγ, (πα ποῖ ἴῃ ἐδ 

ἈΡΘΥίΌΓΘ 1[56]{,} τυ Π]Ο ἢ σου] τϑδα1]ν 6 ΔοσοΙΩ ΡΠ 5Π6α Ὀν αἰδοῃϊηρ' ἃ ἘΠΟΠρ; 

ἴο ἃ ἰΥΔΏΒΥΘΓΒΘ Ρ6Ρ᾽ ΡὍΪΠρ᾽ ΤΡ ΓὨΓΟΙΡἢ {Π6 ν65561᾽5 βῖ4άθ. Βαΐ [Π6 οῇδοίβ 

ἢ ΟἸΓΠΘΙ Βαρροβιίίοη σου] 6 ἀθιυτπηθηΐα] : Ὀν ὈΥΠΡΊηρ' ὉΠπ6 ΤᾺ]ΟΓ πη 

ὙΠ ΒΙη-θοᾶγα, 10 σγουἹὰ Ὀ6 Ρ]δοθα ΠΘΆΥΘΓ ἴο [Π6 Τπον]ηρ᾽ ΡΟΥΟΙ, ΟΔΒΙΠΡ᾽ 

ἸΠΘΙΓΘΌΥ ἃ 1ο85. οὗ ἴογοβ, θ6βί4ββ ᾿ἱπνοϊνιπρ [Π6 πθοθϑβιῦν οἵ θῃ]αγρὶπρ Π6 

αἰἸατηθίου οἵ [Π6 ἀρϑγίαγθ, ἴο βῖνα ἃ 5 σθορ ἴο {Π6 Οδγ, 5'πο8 θυ θσΥ ρᾶτί οἵ ἴἴ 

Ῥαΐ {πᾶῦ ὙΠ]. Τουο 65. {Π6 [Ἀ]Οσπ τηπιβὲ ἀθβουῖθα ἃ ρΥθαίευ ΟΥ̓ 1655 το οὗ 

ἃ ΟἸΤΟΪΘ : ὃν 1ῃγουν]ηρ᾽ {Π6 Τα]ογαπὶ τι πουῖ- Ποᾶτα, [ΠΟῸΡἢ. Ῥρόονγογ σου] θ6 

ΘαΪΠΘα, γοῖ ποθ ψου]α Τϑιμδὶη ἴΠ6 58 Π16 Ὠθοθββιῖυ Οὐ βη]αυρίηρ {Π6 

ΔΡοσΐαγθ, 8η4 {πᾶΐ ἴοο ἐπ ργορονγίϊοη ἴο ἴπΠ6 βουνοῦ {ππ8 σαϊηθά, Ὀεβι 65 

ἸΩΔΗΩΥ͂ ΟἾΠΕΓΥ ᾿πϑατιποσππΐδ}]8 ΟὈδβίδοϊθβ, ΒΟ πορᾶ ποῦ 6 δηυτηργαΐθα. 

Τὸ νοι αἰβααναηΐαρθ, {Ππογοίοτθ, [Π6 Τὰ] οσαπι οαρηῦ το 6 ποι πϑυ ἘΠ ἢ 

ΠΟΙ͂ ΜΙ ΠοΟυϊ-θοαγα ; [Πδΐ 15, ἢ οαρηΐ ἴο 6 ἴπ {πΠ6 ἀρουΐαγα ἐΐβοὶῦ; ἀπά 

γγΠ6η ΒΕΓΘ, 1 Πὰ5 θθθὴ βῆθνγῃ {παΐ ἃ [Πο0]6, οἵ ἱποηρ' τπιβεά ἃ5 115 βιιθβετζαΐο, 

νου] ποῦ ΟὨΪΥ Ὀ6 ἀΠηΘοθββασυ, Ὀαΐ ἀθίσιτηθηΐαὶ : ΠΘΠ06 ἴδ Ἄρρθατε, {παᾶΐ 

ἴῃ ῬΟΥΠΟΟΪΚ5 (1. 6. το] οο5. οαῦ ΤΠΓΟῸΡῚ [Π6 50114) {Ππ6 56 οἵ ἃ {ποῃρ' ἃΒ ἃ 

Τα]ΟΥ τη, ΗΕΒΕΥΕΒ ΒΙΤΌΑΤΕΡ, τηθδῦ 6 ΔΟσΟΙΩρΡΠΙΘα οἰΓΠ6Υ ΠΗ ἃ 1055 οἵ 

ῬΟΥΨΘΙ, ΟΥ̓́ ΔΠ ὈΠΗΘΟΘΒΒΔΙΠΥ͂ ΘΠ]αγροα ἀρογΐατθ, οὐ ΜΠ θοΐῃ. Νίον, 

ἃ5 1Π6 τηθομδηῖοα] ῬΥΙΠΟΙΡ]65, 1 ἴπον ἀθβοῦνα ἴΠ6 πδῖηθ, ΒΟ Πᾶνα ὈΘΘα 

Ἰην ον α 1ἢ 1Π15 ἸΠΠ]ΟΙΓΥ, ἃγ6 οἵ 580. ΟὈνϊουβ ἃ παΐαγο, {παὖ {Π6 τηϑγοβδύ οἱονγῃ 

ΘΟυ]α 1Π5ΠἸΠΟΌνΟΙΥ ΔΡΡΙΥ ἴπθπι, 1 Π]|ηἰς Ὁ 15 [Ὰ] ἴο ἀββαπηθ, {πᾶῦ ὙΥΠΘΓΘ 

ΠΟΙ 15 5Κ11 δπουρῆ ἴο Ὀυ1Πἃ ἃ νβ88856], ἔμοσ πνουἹὰ αἵ ἰφραβδὲ ὃὈ6 Ἰυαρτηθηΐ 

ΘΠΟῸΡΉ ἴο ἈΡΡΙΥ ἴΠ6 ῬΥΙΠΟΙΡΙΘΕ ; ἃπά 1 580, 1 νου] διππουπί (1 5μου]ά 

ΘΟΠΟΘΙνΘ) ἴο ἃ τηογᾺ] φῥτοοῦ {πᾶΐ 1Π6 1ποπρ' σου]Ἱά ποῖ πᾶν Ὀθθη τιβθα ἃ5 ἃ 

ΓΟ]ογαπα ἴο [Π6 ΟδΥ, ἂΐ Ἰθαβῦ ἴῃ [Π6 ἔννο ἐοισθγ Του -ῬοΥΐβ οὗ ἃ {ΠΊΓΘΙΩΘ ἢ πὰ 

᾿πάθρά, οἡ τϑίουυϊηρ ἴο ἴΠ6 ρῥ]αΐθ οὗ ἃ {τίγθιηθ, ἱ 566 {παῦ [Π6 ἃγρυτηθηΐ 15 

ΘΑ ΌΔΠΪν ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο {Π6 ΡΡΟΥ του -ῬοΥί. 

“ἩδνΙηρ᾽ πον ΔΙΓΙν α, νυ ΠΕ ΠΟΥ 151] Υ ΟΥ ποῦ, αὖ [Π15 σοποϊαβίοῃ, 1 5που]ά 

Ἰκ6 ἴο Παζαγὰ ἃ ἔδθυν οοπ]θοΐαγθβ ἃ85 ἴο ἴΠ6 ῬγοῦθΔ0]6. τι886 οἵ ἴπ6 τροπωτήρ. 

Απά {Π6 Ὀαεβῦ νγὰν οἵ οοπαάποιςπηρ' [Π15 ἸΠΟΌΙΓΥ, Ξ0 ἃ5. ἴο ἔτ 1{ {ΓΌτῇ ΤΉΘΓΟΪΥ 

δταξαϊξοιιβ ΒΡ ροβι το η8, 15 ἴο ΘΟΠΒΙΔΟΥ νΠαΐ υνου]α 6 [π Ῥγο 80 ]6 ἔοσπ οὗ 

Δ ἢ ΟΥ̓ ᾿πίθπαραά ἴο Ὀ6 υβρᾶ ἴῃ ἃ οἰγουτηβου θα ἀρογίαγο, (1. 6. ἃ ρουίοοῖς 

ΟΔΓ ;) ἃπά, σοτηρΑ Πρ᾽ {Π15 Ὑ1ΠΠ ΟἿΤ ΟΥ̓ Π ΟΠ νγ]6. ΟΥ̓ ΤΟ ΊΟΟΪΚ ΟΔΥΒ, ἴο ἴγᾶοθ 

γνμαΐ ἀρβοίϊοπον πνου]ὰ Ὀς ᾿πηρ]16α ἴῃ {Π|6 [ΟΥ̓ π θυ, ϑΥ ΒΟ ἢ. τηϊρῦ θ6 σοιαρθη- 
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βαίβα ον Ὁγ ἃ ἔποπρ. ὙΠογα ἀγα {Ππθῃ ἔσο ροϊπίβ ἴο θ6 ῬΑΓΕΟΌ]ΑΥ]ν τὸ- 
ΤΩΔΥ ΘΑ 1 ΡΠ γα] 6 ΟΔΙΒ οὗ σοοα οοπβίτγιοίϊίοη ; 18ΐ, {παΐ [6 ἸοΟπῚ, ΟΥ Ραγέ 

ΠΣ η- ὈΟαΓα, 15 ΨΘΥΥῪ τη 0 }} ΤΠΙΟΙΚοΥ {Ππᾶπ [Π6 πθοῖς, οΟΥ ρατέ δα]αοθηξ ἴο [86 

Ὀ]α46. Νονν, ἃ5 10 15 ἃ ᾿ὰνν ἴῃ τηθομδηΐοβ, {Ππᾶῦ Π6 ΒΕ γα ΠΡῚΝ οὗ ἃ τηδοῃῖπο 18 

ἴο "6 τηθαβυγθά Ὀγν {παῤ οἵἉ 115 τυδραζοϑέ ρατγί, {Π6 ᾿πουθαβθα εἰζθ οὔ {πὸ Ἰοοιὴ 

οδηποῦ ἃ ἴο {Π6 5ίγθηρὶῃ οἵ [Π8 Οδγ, ἃ5 ἃ ψΠο]6, θαΐ 15, ἴπ ἕαοῦ, βαρ] θα 

ΤΩΘΙΟΙΥ ἃ5 ἃ ἀθδα υγοὶρῦ ἴο ὈΔΙΆΠποΘ. (ΟΥ̓ ΠΘΑΥΪΥ 50) {Π6 ργθαΐθι Ἰθπρίῃ οὗ 

ΟδΥ ΜΝ] Πουΐ- ὈοαΓά, γον! αἸπρ' ἔΠπ|8 ἀραϊηβὲ ἃ υναβίβ οὐ Ῥῃγβιοαὶ ρον. Απᾶ 

2]ν, [Πδΐ αὖ [π6 θοϊΐοτη οὗ [Π6 Ἰοοῖὴ {ποτ 15 ἃ ργο]βοίίοῃ, ο]]θα ἃ παΐ, ἴο 

Ῥτγανθηῦ {Π6 Ἰοουὰ {το πὶ 5]]ΡΡΙ Πρ ον οὺ {Π6 ΤΠ016. Νονν, ργδηΐηρ' {Π6 ἱπηροτί- 

8 Π06 ΟὗἉ τηδκΚίηρ' [Π6 Δρουία 95 ἴῃ ἃ ν 6556] 5 5148 ἃ8 51η8}] ἃ5. ῬΡΟββ10]6, 1 πηδᾶν, 

Τ πη Κ, 6 Ἰηξογγθά, {Πᾶΐ ἃ ῬογΈ] ΘΟ ἂν του] αἰ τ ἴῃ θοῖἢ {Π6ξα γοβρθοῖβ 

ἔγοτη ἃ ΒῬΠΥΑΙΒ ΟΔΥ, Ὀθοδιβα Θ80 ἢ οὗ ἔπθ88 οοπα!Π]οπ5. που] το αῖγ ἃ 

ἸΆΤΡΟΙ ἀἸΆτηθίοι ἔπη ὑγου]α ΟΠ ο υνῖβ6 6 ΠΘΟΘΕΒΆΤΥ ἰὴ [Π6 ἀρογίαγα ΓΠΓΟῸΡἢ 

ὙΡΠ]ΟῊ [Π6 ΟδΥ πητιϑῦ θ6 Ῥαββϑά ; ἴῃ ποσί, {παᾶΐ {Π6 ρογί]οοὶς ον που], ἔγομη 

ἴῃ8 Ὀ]α46 ἀρτναγάβ, θ6 πὶ ἀπ᾿ πίογγιρίθα οὐ] που. Νον 1 ἃ Τποπρ᾽ ΟΥ̓ ΤΌΡ6 

([οΥ τροπωτὴρ ᾿πη 0165 ΟὨΪν ΗΘΧΙΌΠΙΓν, ἀηα ποῦ {πᾶΐ {Π6 βαθβίδποθ νγὰβ πθοοϑ- 

ΞΔΙΠΎ ἸΘΔΙΠ6Υ) συγ ἴο Ὀ6 {|ρ᾽ ΠΕ] τπυοσπά τουπὰ [Π8 Ἰοοπι οὗ ἃ ρου]οοῖς οᾶΥ, 

(λθτβθα 1 πὰ θθθὴ ραββθά {πτοὰρὴ [Π6 ἀρογίασα ἱπίο 1Ξ ροβιτοη. ἴον 

ΤΌ] ΠΡ.) ὈθΙηρ᾽ οὗ 50 ἃ ἸΘΠΡῚΠ, ἃ5 {Ππᾶΐ 15 ὑυοῖρης 5ῃου] 4 οομηροηβαΐθ ἴῸυ 

{Π6 Βῃοσίμϑββ οἵ {πῸ Ἰοοῖὴ ; ἃπά 0 Δα]αβίεα, ἃ85 {Πα {Π6 ἢγβί 6011] 5Βῃου]ά Ὁ6 

ῬΙδοθα Πθσα {Π6 παΐ (1 ἃ β ηννα]8 ΟΔ1) ὑγου]α Πᾶν θθθη, ἀπᾶ {πὸ Ἰαβί, οὐ 
τ ΙΠΘΥ ΒΙΡμοβῦ οο ἷ, 1αϑὲ Ὀθ]ονν {ΠῸ6 Ἰονγο παπᾶ οὐὨ {Π6 του , 50 ἃ5 ἴο ἰϑᾶνθ 

ἃ. Β8πα]6----ῦνθ 5ΒΠου]4 ἴΠπθη Πᾶνα [Π6 δά νδηΐαρ65 οὗ ἃ ριηνγαα οδγ Ξαρογαάάοα 

ἴο {Π|6 ΞἸΠΙΡΙΙΟΙΕΥ Οὗ ἃ ῬΟΓΠΟΟΙς ΟΔΓῚ : ἃ Πα 5.0 ἃ 601] οὗἉ τορθ, ἈΠΒυνουΪῃρ; 

Π656 ὕνγο ῬΌΓΡΟΒΘΒ, 1 Πᾶνβ ΒΟπΊΘΥΤΠΘ 6 566 ῃ 566, ΡΓΟΡΆΡ]ν ου 1π6 Οπδάα]- 

ααϊνεῦ, ἘΠΟΙΡῚ. ΤΠΘΥΘ. ἸΠΠΘΟΘΒΒΆΓΠΥ͂, 85 {Π6 ΟΔΓΒ γΕΓ6 οὔ [Π6 σηνγαϊα Κὶπά, 
ἴπ ΔΡΡΙΠοδίΐομ, ᾿ξ ποῖ ἰπ οοπβίγαοίίοη. Μουθονυθυ, βιοὶ ἃ πιουφαθϊο «οἱ! 
νου] οἶνα ἴο {Ππ6 βου] οἷς οἂγ {Ππ6 βᾶπιθ δἀναπίαρθ ἃ5 ἃ 5ῃΪ ΙΠρ᾽ παΐ το {Π6 
δαΠΥΤα]6 ΟΔΓ, {Π6 τυᾶηΐ οὐἁὨ ὙγΒ]ΟῊ 15 ΔΙνγαν5 ἔθ] γΠθ ἃ βοΐ οἵ οδῦβ 15 ἔγ8π8- 
[ουγθα ἴο ἃ Ὀθοαΐ αἸΠ τη ρ' ἴῃ τ] ΔΓ ἔγοτα {παΐ ΓῸΣ τ ἢ ΤΠ6Υ ὑγοΥα τηδάθ ; 

ΟἹ ΤῊΘ δηποχθά ποοά-ου Ὑορυθβοηΐβ ἃ ρου ]οοῖς οἂγ τ 15 τροπωτὴρ αἰζδομοά, 
᾿Παβίγδῦϊνθ οὐ [Π6 ἐογθροίηρ βιῃρροβί(οη. 

α, ὃ. ΤῊΘ 60115 οὗ {πὸ ἐχτοροΐεγ. ΟΠ. Τίοθοβο οοἿ], πηδκίηρ' ἃ Ἰ00Ρ. 
ὦ, 6. ΤῊΘ Πδπά]ο. α, 6. Ἰίοοτα οἵ {Π6 οδγ. 
α. ΤῊ ἸουγοΥ 601], Βουύν]ηρ; ἃ5 ἃ παΐ. 6. ΤΠ πϑοκ οἵ {π6 οδγ. 
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ΔΠΑ ὉΠ]655 6 ΒΌΡΡΟΒΘ {μαΐ 811 ΕΠ ΓΘ 65. γογα οοπβίγποίθα οὗἉ ρὈγθοίβοὶν [ῃ6 

ΒΆΠῚ6 ΑἸ ΠΠΘΏΒΙΟΠΒ, ἰδ νου] βθθῖὴ {Πᾶΐ, ἴῃ Β0ἢ ἃ οᾶϑ6 ἃ5 {Παῦ γθοογάθα ὃν 

ΤΠπον ἀ1465 ἴῃ [Π6 ρᾶββᾶρθ ἴῃ Ππθβίοη, (ΠΟΤῈ [Π6 οἂγβ οὗ ομβ ἢἤθοϊ σγοσ 

{δ 5 θυ γα ἕο ἃποῖμου,) [Π6 πηθδηβ οὗ νυν ηρ᾽ [Π6 Ροβιοη οὗ ἴΠ6 αδβὶ- πῦΐ 

σγοι]α 6 νναπίθα : Ὀαΐ {Π15 σγου]α Ὀ6 εἤβοῖθα Ὀγ ναύγῖπρ' {Π6 Ροβιίοη οὗ [μ6 

ἸονγοῚ 6011; 8ἃηᾶ ἃ5. ψγ ψ)}6}} Κπονν (Ππᾶΐ δνοΥῪ νου Κτη ἢ ῬΥΘίουβ, πὰ 1565 

Ὀεβῦ {Π6 ἑαθηίϊοαὶ Ἰτηρ]οπηθηῦ ΠΟ π6 μὰβ θθθη δοοαβίομηθα ἴο Πδηά]ο, 

ποτ σουὰ θ6 ἴμ6 δααϊοπαὶ δαἀναπίαρθ ἴῃ ἃ βῃ1ηρ παΐ (ΟΥ̓ 15 τορτα- 

βοπίδζινθ) οἵ θη Ὀ]]ηρ᾽ ΘΔ 0 ἢ. ΤΟΎΤΟΥ ἴο δίζδοι ΠΙΤη561 ἴο ἢΪ5. οατ, σοπβι ἀθυ]ηρ᾽ 

10 ἃ5. 1πβϑράγα Ὁ]. τότ ΠΙΤη56]1, ΒΙΟ. σγου]ὰ γοῦ θ6 δαθα}]ν ἀνδ}]8 Ὁ]6 1Π 

ΘΥΘΓΥ ν 6556]. Απα ξυοῇ ἃ Υυἱθν τηϊρηῦ ρουπαρ5 θ6 θοῦπα ουΐ ὈΥ [πε δχρυθβ- 

510, ἝΚΑΣΤΟΝ λαβόντα ΤῊΝ κώπην, ΤΠΟῸΡῊ 511}] τοῦθ 50 ὈΥ ἴΠπ6 οἰγοῦτη- 

βίδῃοθβ οὗ ἴῃ οᾶβθ; ἴῸυ 1 15 ΠαυαΪγ ΡΥΟΌΔΌ]6 {Ππᾶΐ ἃ θοαν οὗ πθῃ βοΙηΡ᾽ Οἢ 

ἃ ϑδογοί Ὄχρϑαϊομ, σου], ανθη ἂὖ πιρηΐ, πᾶνε μηηθοθϑϑαγὶίῳ Θπουτη θογθα 

{Π ΘΠ βον 5 ΙΓ ΟΔΥΒ, ἴΠ6 γοῦν 16]] -[4165, 1{ δοοιἀθηΐα}]ν ἀἸβοον σά, οἵ Ξοπη8 

ΠᾶγᾺ] Θχρὶοὶϊῦ. Νον [Π6 πϑοδϑϑὶΐῳ [ΟΥ̓ [Π15 σου] ἀΥβθ ΟἿΪΥῪ {τοπὰ {Π6 οοη- 

σν]οΐίοη {Ππαΐ [πο Ὺ 5Βῃου]ά ποῖ ἥπα [Π6 νϑββ6]5 αὖ ΪΝΊβεθα γϑδαν θαπὶρροθα ψ] 

ΤΠ τη, ποὺ {Π6 ἈΥΒΘ 8] 8016 ἴο ΓΥΠΙΞἢ [Π ΘΓ, ΟΥ̓ ἔγοτη ἴΠ6 τϑοορ 56 ἔθ 6]]ηρ' 

Οὗ τη ἃΠα ΟΔΥ ὈΘΙΠρ' ᾿ΠΒΘραγαῦ]6. Βαϊ ψὩΥ 5που!α πον βαβρεοΐῖ {Π 6858 

γ655615 ἴο Ὀ6 ΟΔΥ]655 "ἢ ΠΟΥ ΜΕΘ ποῦ ποῦ, ἃΠᾺ 8ἃ5 5100, Ἱποοιηρ]θΐθ, ροὺ- 

ΒΔΡ5, ἴῃ ἴΠ61Γ ΔΡΡΟΙΠίμηθπίβ ; Οἢ ἴπ6 οοπίγαυν, [ΠΥ ὙΓΕΓΘ ΒΟΔΙΘΘΙΥ βθὰ- 

ψγουΐῃν : 1Ε {Π6η [Π6 νϑββ6]β μιδὰ δνοὺ Ἰο ροτί, ψῃαΐ μπδα Ὀδθοοπηθ οὗ {πε 

ΟΔΥΒ ὙὙΏΙΟΙ τΤουνθα ποθὴ Ὀδοὶς ἴο ρου ἢ 1 οἂπ ἢπά πὸ οἴπου βοϊαῖοη Ὀαί 

τ1Παΐ οὗ [Π6 Τουοῦ 8Π6 ΠῚ5 ΟΥΓ ὈΘΙΠΡ' ἸΠΒΘΡΑΓΔΌΪΘ, δηα {Ππᾶΐ {πΠ6 Ἰαϊίου μδά 

ΔΟΘΟΙΠΡΘΗΪΘα [Π6 ἀοβεπαίοη οὗ [Π6 ΤΟΥΤΩΘΓ. 

“Νονν, ΨΏΘΠ Ιὖ 15 σοπϑβιαεογθα {πᾶς τῃ6 ψΠΟΪ]6 οῇθδοΐ οὗ ἃ {π{Ἰτοῖηθ ἴῃ 

αἰζδοῖς ννὰβ γϑίθγδ Ὁ] αἱ Πστηδίθὶν ἴο 1Π6 ρΠγβιοαὶ ἔογοθ οὗ ἴΠ8 ΥΌνγΈυβ, 10 πητιβὲ 

Πᾶνα θθθὴ ἴΠ6 στθαΐαβδ ἀθβιἀθσγαΐατη ἴο Πυβθαπα Π15 ἴογοθ ἴο ἴπ6 πἰτηοβί, 

Δη4 ἴο ρῖνα ἴ δῇ οἰβοϊοπί αἰγθοίίομ ἢ 1 οαπποῖ {πεγθίογα θ6]ϊθνα {πᾶΐ βθο 

ΒΙΤΏΡ]6 ῬΡΓΟΘΘΒΒ565, ἃ5 ἴποβα οὗ Βα δι α{Ππρ' ἃ ἀθαά τνεῖρηϊ [Ὁ ῬΉν ΒΟ] ἔοτοα 

ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ογθαΐθ ἃ Ὀδίδποθ, ἀπ οὗ δα]πβοπρ' ἃ ααδβὶ- πὰ ἴο Ῥγονοπῦ [Π6 

τα] ΡΠ] οδ[Ίοη οὗ βίγθηρῖῃ, σσου]ὰ πᾶν Ὀθθη Ονθυ]οοϊθα, Θβρθοὶα}]}Υ 85 18 

ννδηΐ οὗ [Πϑτὴ σου] πᾶν Ὀθθὴ [6] 1ῃ ΘνοΥῪ βίγοΚο οὗ ἴπ6 οἂγ; 1 βῃοῦ]α 

{Πϑγοίογθ σοποοῖνα Ὁ ῬΥΟΌΔΌ]6 {μᾶΐ ἴπΠ6 ἰτοροΐου οβδβοϊθα {πθβ6 οδ]θοΐβ, ἴῃ 

ΒΟΠΊΘ ὙΨΔΥ͂ ΟΥ̓ΟἾΠΟΓΙ, ΕἸΓΠΟΥ ὈΥ [56] δοίϊπρ' ἃ5 {πὸ ψεῖριῃῦ ἀπά παΐ, ΟΥ Ὁν 

ΒίγαρΡ Πρ Οἢ [Π6 Τϑαυϊβιῖα υνϑῖρῃς ἴο ἴΠ6 ἸΙοοη. ἀπά βοἢ δῃ διγαπροιηθηῦ 

νου] ἱποϊἀθηΐα}]ν βθοῦγο ἔννο οἴου δαἀναηΐαροθβ, [Π6 ρυθνθῃίοη οὗ ἴΠ6 ΟΔΓ 

ἔγοσα βΠρΡηρ ΓΠγΟῸρ Π6. ρουί]οοὶς, 1 Ἰπδάνουίθητν ἀγορραα ἔτοπι [Π8 

Βαηά, ἀπά {Π6 τηθδὴβ οἵ ργονι ἀϊηρ ἃ Ἰοορ 2, Ὀν Ἰθανίηρ ὁπ οὗ {Ππ6 601]5 

ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ ἸΟΟΒ6, ῸΣΓ 5 βρθηβίοη ἴο ἃ ρΡερ, (ἴπ8 σκαλμὸς, ὙΥΏΙΟῈ ΒΘθῖὴβ ἴο 

2 866 ρῥ]αίε Αὶ 
παν νἀ υ  αρ Ν νονδς ὐὐὐϑϑςςἔἐὐ πηι 
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Βᾶνα θθ6ῃ βπιρ] ον θα ἴου {Π15 ΡαγΓΡΟΒΘ,) ΠΘΥΘΌΥ ΡΊΝΙΠρ' ἃ ΡΔΙΆ]]6]15η} ἴο {Π6 

ΟΔΥΒ, 8Π4 ΡῬΓΘΥ ΘΠ Ιηρ ΟΟ]]ΠἸΒίοη. ΠῚ ἴΠπ6 ΟΟΙΙΠΊΔ Πα, ὉΠΔΙΟΡΟΙ5. ἴο ΟἿΓ 

“Βίαπα αὖ θᾶββ, νγὰβ ἴῃ ΟρευΔΟΙ : 50 {παᾶΐ, ΘΟυ ΙΠΙηρ᾽ ἃ}} {παῤ μὰ5 Ὀ6θη 

5814, 1 Βῃου]α Ὀ6 ἀἸβροβξθα ἴο ἴπἴου {πᾶΐ {Π6 ἰγοροΐθυ τνὰβ 864, σουζδιη]ν 

ποΐ 85 ἃ {]οσαση, θαΐ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ἴον {Π6 {{1}16 Ῥαγροβα οὗ ἃ σοππίρθυροϊβα, ἃ 

παΐ, ἃΠα ἃ ἰἴοορ. [Ὁ ἈρΡρθᾶγβ ἱπάθϑθά, ἔτοτη Αἰἴποπθοαβ, θοοὶς Ὗ΄. 47. {παῖ 

1684 νγὰβ ἴῃ οὔβ ᾿πβίβϑῃοθ π8664 ἴῸΓ ἴΠ6 σουηίθυ θ]άποα ; Ὀαΐ Π15 ἀθβου ΡΟ η 

ἈΡΡΙΙῈΒ. ΟΗΪΥ ἴο {πΠ6 ἠοπφοϑέ οδτβ οὗ ἃ νεβ86] οἵ πιοβῦ ὑπαβιἃ] ΑἸ] ΘΠΞΙΟΠΒ, 

ἃ πα ᾿Ἰη4664 1ῃ6 ἴαοῦ οἵ ΠΙῚ5 τη πο! ηρ᾽ 10 αὖ 811 σγου]α βθοῖὰ ἴο ᾿τρ]Ὺ {παῖ 

10 τγὰβ ποῖ {Ππ6 ογαϊηπαγῃ ταοάθ οἵ οἢδοίηρ᾽ ἃ Θομπίογροίβθ. 

“Α γρετῇ οὗ [Π6 ξοσγθροϊηρ' ἈΥριαπηθηΐ, ποτ {πΠ6 πηροτγΐδηοα οὗ πυβραπά- 

ἴηρ᾽ {Π6 ΡΠ γΞΙΟΆ] ἔογοθ οἵ ἴΠ6 Τόυγοῦβ νγὰ8 1ηββίθα οἱ, τηϊραῦ Ὀ6 ΔΡΡ]Ι6α ἴο 

5Π6.»ν {Π6 ρῬγοθαὈῦν οἵ ἴΠ6 ὑπηρέσιον ὈδΙΠΡ' ἃ βθαΐ- ον ῖ, ἃπμα ῃοΐ, ἃ 5 

Μπίοντᾷ Πὰ5 βιρροξεά, ἃ βοτΐ οἵ ρογί-ναϊνθ ἴο βμαΐς ουΐ ἴΠ6 5εὰ ἔτοτὴ [Π6 

ῬογΈοοΚβ. Νοῖ {παῖ 1 οοποοῖνο {πΠ6 θᾶβ6 οὗ [Π6 ΥΟυΥΟΥ νὰ. δὖ 8ἃ}} σοπβυ]θα 

Ὀν {Π15 ΒΘ] ηρ᾽ ἸΌΧΌΤΥ, [ῸΣ 1 τᾶν Ὀ6 ἃ αΠαθϑίϊο ὙΠοῖΠου [Π6 Πα] την 5]ΠΠ, 

ὙΠΘη ΟΠΟ6 ᾿πυγοα ἴο ἃ σίνθηῃ Κιπα οἵ [π]οίοη, ἀθυῖνοθ ΔΎ δαναηΐαρα ἔΓῸΠὶ 

16 ᾿πτουροβιίοη οὗἉ ἃ βοῦς βιυθβίδποθ ; σϑυζδιη]ν ἴΠποβθ ὙΠῸ Τὶάθ πηοβϑῦ πξ6 

᾿αγα 586 4165, ἃπα ἴΠο856 ΠΟ ὑυΟΥΚ τηοβῦ 56 θᾶγ6 Π8Πη65, {Π6 Ἰαϊίου ΡΥ ΠΔΡ5 

ἔγοτη πϑοθαβιῖυ, γϑῦ ὙΠ ἸΤΩΡΌΠΙΓΥ ; [Π6 ΓΟΡΓΊΟΥ ἔγοτη ΟΠΟΙΟΘ: Ὀαΐ Ὀ6 {Π15 

ἃΒ5 10 πιᾶν, 1 σοποοῖνα {Ππᾶΐ [Π6 ῬΥΤΠΔΤΥ ΡΌΓΡΟΞΘ οἵ [Π6 βϑαΐ- ον νγὰβ ἴο 

Ῥγθνθηΐ ἴπ6 5]Π16]ηρ᾽ ὑΥ ΒΟ. ὑυου]α ἈΒΕΌΓΘα]ν τᾶ Κα Ρ]ᾶθ6. ὁπ ἴπΠ6 Ὀᾶγα ὈΘΠΟΗ, 

Ῥδοοῖηθ ΡΟ] ἘΠ 64, ἃ5 1 σου] θ6, θῪ σοηβίδηϊ 56. ΕὟὌΓ δ ΥῪ δΐοτῃ οὗ [15 

5Π6]ΠΡ᾽ τη Οἴ ΟΠ, Βοιηθί Π]ηρ᾽ υγου]ά οἵ σοῦτβο )6 ἀοαἀποίοα [τοτὰ {Ππ|6 ΡγΟρΟ Πρ 

ἔοτοα οὗ [Π6 τόνου, πὰ [Π6 ρυθδίθυ ἴΠπΠ6 θχθυοη ἴΠ6 σγθαῖου ουἹὰ θ6 {Ππ6 

5Π6 ΠΡ ΓΘ ΠάθμοΥ ; 50 {μδ΄ αὖ {Ππ6 τηοπιθηΐ οἵ δἰΐδοϊ, μθη ΘΝΘΥΎῪ Τηι50]8 

σου] 6 βίγαϊπθα, ἃ Πα ΘΥΘΥῪ ΔΟΟΘββίοη οἵ ᾿πηροίαβ πηροτγίδηΐξ, [Π15 ποσαΐυθ 

ἴογοθ ὑγου]α 7180 ΓΘ Ο ἢ 115 τηαχὶπητη. Απα ὙΠΘΠ γγ6 ΘΟΠΒΙΔΘΥ (8 Ππ4 1 Κηονν 

10 [τΌΤὴ ΘΧΡΟΙΙΘΠ66) {παᾶῦ ἴπΠ6 τναβίθ οὗ βονοὺ ἴῃ δαοΐ τόνου σου] θ6 ᾺΓ 

ἔγοτη {{Πῆ] Πρ’, ἃπα [Παΐ {π6 οῇϊδβοῦ οὴ 1Ππ6 νε85561] σσουἹὰ θ6 [815 τη] Πρ]16 4 ΌῪ 

1Π6 ΠαμθοΙ οὗ ΟΔΥ̓Β, ΟΟΟΙΙΤΙΠρ᾽ ἴοο δῇ 5.0} ἃ ΟΥΒΙΒ, 10 15 ποῖ, 1 [Π1ηΚ, σΊν]ηρ; 

18 ἃποίθηΐβ οὐθα!ῦ ἔου ἴοο τη ἢ βδρδοϊῖν, ἴο ΒΌΡροββ {πῦ ἴπϑὺ πὰ ξθαῖ- 

ΟΟΥΘΙΒ [Ὁ ἴΠ6 ΘΧΡΥ͂ΘΕΒ. ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ οὈν]δίϊηρ' {Π15 6ν]}] : ἱπάθϑα [π6 Ὀοαΐβ οα 

ΟἿΥ ΤἹΝΕΓ Μοῦ] ΠΥ ΘΟΠΗ͂ΓΠΙ [Π15 νίθνν, ἴῸΓ βθαΐ-ονθὺβ {Ππθῦ8 816 ἴῃ 

Δα ἄδηο6, πα Παγαὰ δἰπηοβί ἃ5 ἴΠ6 ῬΘ ΠΟ 156]; Βαϊ ρῬγθβθπίπρ' Θχίθυ ΠΑ }}Ὺ 

ἃ ΘΟΔΥΒΘ 5ογΐ οὗ ΟἸΠΡῚΠΡ᾽ ΘΔΥΡΘΓ Πρ, ἴο Ῥγθνθηΐ, ἃ5. 1 ββδοίμδ]ν ἀο68, [Π8 

5Π61Πρ᾽ τοπάθπου. ὅϑοπιο Ὀοδΐβ ἢᾶνθ, ἃπ4 βοὴ πᾶνε ποῖ [Π18 δα αϊοη ; δὰ 

ἴῃ ἴΠ6 ΒΑοιΝα-οδΐβ, Ποῦ [Π|6 σγοαίοϑβί ροιρο)" 15 νσαηίθα, ἴΠθν ἅτ ἀθϑιηθά 

580. ΘΕΒΘΠΙΑΙ, ἃ5 ἴο θ6 ἡίίοα ἴο [πΠ6 Ὀθμο 5, ἀπ {π8 Ὀθοοπηθ ἃ σοηβίιϊςαρηξ 

Ῥαγΐ οἵ {π6 δαυὶρηηθηῖ. ὥϑοΠΙ8 ὙΘὰγβ. ὈΔΟΚ, δἰζου ἴΠπΠ6 αἰβοοπίπθδποθ οὗ 

ΟΥ̓ΌΡΡΕΙΒ ἴο 5844]65, 10 θεϊπρ' ουπα {Πᾶΐ ἴῃ τα κὶηρ᾽ Ἰθὰρ85 {π6 βα44]6 σου], 

βριἴα οὗ ἴπ6 ρισίῃ, 5110 ἔογνναγά, ἃ ραίβηΐ οἱοΐἢ νγὰβ ἀθνϊβθά, οἵ ὈΧΙΒΕ]ν Ρ]  5ἢ 



ὃ98 ΑΡΡΕΝΜΟΙΧ ΤΙ. 

ὙΠ γοῆθχοα ΠαΙγβ, ἃ5 ἃ ργθνθηῖνα ; {Π18 5844]6- οἹοῦ, ΠΟῸρῚ σα δΊ ]Υ ΠΟ 

οἰδἠοη, νγὰβ, 1 σοποθῖνθ, ΔηΔΙΟΡΊΟΑΙν [Π6 ὑπηρέσιον οὗ [Π6 ΤΊ] ά6Γ. 

“Ἄ τοραγὰ ἴο Μηογα᾿β οοπ]θοΐαγο, τ ουρθΐ, 1 ΤΠ1ηΚ, ἴο ΟΔΥΤΥ ΠΟ 

νοΐ αὖ 811 ψ ἢ 1 ; [ῸΓ, συδμεηρ Πἴτὴ {πᾶῦ [η6 ὑπηρέσιον νγὰ5 ποΐ ἃ 5θαῦ- 

οονοχ, ἴΠ6 αἰτηοβῦ ἐπαΐ μ6 μᾶ5 βῃθννῃ 15, {παΐ 1 πεϊσ ἠέ Ὀ6 ἃ ροτί-ναϊνβ, ψι- 

ουΐ ἃ 5]Π9716 Τϑᾶβοῃ ἴο ρίονβ {πᾶΐ 1ἴ τυα8 50: Ὀαΐ 10 νγου]ά ποΐ θὈ6 αἰ ΠΠου] ἴο 

Ππα {Π6 πιοβῦ οορϑῃηΐ γθᾶβοηβ ἃριηβῦ {Π6 Βα ρροβιίίοῃη. Δ ΠΘΠ τγ8 σΟΠΒΙ 6 Υ 

1Π6 Ῥάτροξθ {παῦ [η6 ρογί- γαῖνα νγὰβ ἴο ΠΌΤΟΥ, Οη6. οδῃ ΠΑΥαΪγ ἀουθί [Πδὲ 

16 ἔοττηῃ οὗ 10 τητιβὲ μᾶνθ Ὀθθη ἃ βοχΐ οἵ ἰὰχ ἀἸδρῆγαρτη σονθυϊηρ ἴΠ6 ΟΥἹῆσΘ 

οἵ {π6 ρογίοοῖκ, ψ] ἢ ἃ ΠΟ]6 ἴῃ [Ππ6 οθῃίγα θα ὈΥϑοΙμρ᾽ ΓΠ6 οαγ. ϑῬ''00ἢ ἃ [ΌΤΙ 

νου] ΘΠ80]6 [Π6 ΟΔΓ ἴο ρἷαν, ἀπά γοϑῦ Κβδρ ἴπ6 βθὰ ουΐ, οκ ἔλθ βϑιρροϑδίξίοπ, 

ἐπαΐ 1ὲ τῦα8 οἰοδοῖψ βϑοιγϑα ἰο 1ἢ6 πιαγρῖπ ΟΥ̓ ἐδ ρογίϊοοκ: Ὀπὺῖΐ 1 γγχα σομβι 6 

ἴῃ πὶοθῖν υυἹτἢ τ ΠΙΟῚ οΠ6 Βιιθβίαποθ τηπβῦ θ6 δα] αβίθα ἴο ἃποίπου, ἴῃ οὐ 6 Υ 

ἴο ΤΕΠΑΘΓ {Π6 ᾿πίουβίιοα ΓΟ] γ Ὀ]ν νγαΐογ - Πρ, 15 Ὁ ΠΚΟΙγῪ {πᾶ [Π15 ῬΥΟΟΘΒ5 

σουϊὰ 6 τϑρθαϊθα ὑ] ἢ ονοῦν ὑΓΔηβίου οἵ ἴπΠ6 οδγ, θη 1 ([Π6 οΔ1) οου]ά 

50 ΘΔΞΠΥ 6 5]]ρρ64 ἴῃ ἃπά ου {ΠγουρῊ [Π6 σθηΐγαὶ ΠΟ] οὗ ἴπ6 ρογΐ ναϊνθϑ; 

ἴῃ 5Ποσί, 15 1 ποῦ ᾿πῆ ΠΟῪ τῆοσθ ῬγΟ 8 0]6 {Ππαΐ {π6 ρογΐ- ναῖνθ νγὰβ ἃ ἤχίυγθ 

ἴο π6 ρουίίοοϊ, [π8π ἂπ Δρρεπάδρα ἴο ἴπΠ6 οδγ ἢ ἃπα [Π6 ποτα 80, ἃ5 {Π|5 

ΜΟΥ ΘΟΠ ΓΙ νΆΠΟ6 [ῸΓ Κοορίηρ οαΐ [Π6 568, γου]ά α]βο, ὈῪ “ τθθνὶηρ τἀαρ τ᾽ 

1Π6 σοπίγαὶ ΠΟ]6, θορ ουδ [Π6 ἤθᾶνυ αἀσὶνιηρ Τα] η5 (ὈοοῖΚΚ 11. 77.) ἔγότη, ἃ 

Ῥᾶγΐ σ ΒΟ τ τγὰβ ΠΙΘΉΪν Ἱπηροτίαηΐ, 1 ἸΙπθα ἢ ταθῖδ], ἴο Ξθοῦγα ἔγοτὴ 

ταβῦ; 1{ ψ ΙΓ σγοοά, οὐ Ἰδαίου, ἔγοπὶ ἀθοδν.ἢ 



Δοίο οἡ δὴν Παρ (ὐοἰΐς Ἴ7αρ. 

-  πτς.------- 

ΕῸΆΒ, [πὸ δοσοιιρδηνίηρ ΜΡ 1 ἃμπὰ ἱπάθρθίθα ἴο {ΠῸ Κιπάποββ οἵ δῖ ὟΥ. 

(611, γῆο ντὰβ βὍοα ΘΠΟῸΡῊ ἴο ΘΟΡΥ [ἰΐ [ῸΓ τὴθ ἔγοτα Π5. οὐτη ὈΠΡΕὈ]ΞΠΘα 

ΜΡ οἵ ἄτεθοα; ἃπα {ανουγθα τὴθ αἵ {Π6 βᾶῖηθ {Ππ|6 ὙΠ ΒΟΙΠ6 ΓὈΓΓΠΟΥ 

ἀδίδ:]β ἸΡΟΠ ΡοΪηΐβ οα. ν ΒΙΟἢ 1 Πδα Ξο]οιῖοα Π15. νϑ] 8 Ὁ]6 ἀββιβίδηθοθ. ΤὴΘ 

Μὰρ 15 ρυγιπίθα [αι }]ν ἔτοσι ιν ΑΝ. (6115. οὐσὰ ἀγανηρ; ἃπα ρῖνεβ ἴο 

ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ΜὙὴΟ Πᾶβ θθθῃ δοοιιβίοιηθα ἴο ΟΌΒουν ἃ σΟυΠίγΥ ΘΘΟΡΤΆΡΠΙΟΔΙΠν ἃ 

τηοϑβί ᾿νον ἸΠΠΡΥΘΒΒΙΟΙ οὗ ἴπ6 αἰδβίσιοῦ νυ Β]Ὸ ἢ 1 ἀο]ποαΐθβ. ΤῸ Δρρὶγν 1 ἴο 

16 1] πβίγαῖίοη οὗ [Π6 θβοᾶρα οἵ {πε Ρ]αἴδθαπβ, ΤΕ πουά. {Π1.. 24. [Πμογα ψ1}} θ6 

5660 ἃ τΤοδα ἃ {π||16 ἴο [Π6 θαξύναγα οἵ Ρ]αἴςοα σπη]ηρ' ἋΡ ᾿ηΐο ΟἸΓΏΠΡΟΤΟΗ : 

115 15 ἃ τυ ρριϑα ραῖμ, συ μ]οἢ 51. ΑΝ. (ΔΛ6]] ᾿τπρΊη 65 σγου]ά [8] ᾿πΐο {118 πιδὶπ 

τοδα ἔγοτη ΤΠ Θθ65 ἴο Ε]Θ.Β15 αὖ [Π6 βροῦ πιᾶυκοά ἃ. “ἼΠὸ ρ͵δοθ Α,᾽ βᾶγ5 

5 ὟΥ. (Ε]], “15. ἃ ΥΘΠΠΔΥΚΔΌ]6 Ροϊπίθα ἃπα τγοοᾶν ἰπβυ]αῖθα σύοῖκ, νυ Οἢ 1 

ἴοοῖκ ἴο "6 ἴπ6 Πϑδάβ οἵ [Π6 οἂκ ψῇθη 1 ραββθα 11. [Ὁ 15 Ἰυβῖ αἴ [π6 ἴορ 

οἵ {Π6 ρᾶξ885, ἃΠ4 ἔγοτὴ ἤθῆποΘ ἃ ΨὙΕΓῪ βίθορ γτοδα ἀθβοθπαβ ἴο {Π6 ρ]αΐη οὔ {8 

ἌΞβοραβ, οἢ ἴΠ8 ΥϑρῚ ΑΓ τᾶν τουγασ 5 ΤΠΘ 65. ΞΌΡΡοβίηρ' {Πα {Π6 τοδα ἴο 

ΡΙ]αΐοοα Ἰοῖς τπ6 τοδὰ ἴο ΤΠΘθῈ5. αὖ {Π15 βροῖ, ἃπα τνεπῦ βίγαιρηῦ ονοὺ {Π6 

5146. οἵ ΟἸΓΠϑοσομ, [1] 10 ἀοβοθπαθα ἴῃ ἴπ6 αἰγθοίίομι οἵ ἴΠ6 ργεβθηΐ τοδά 

ΤΊΔΙΚΘα οα ἴΠ6 ΜαΡ ἃ5 τππη]ηρ᾽ ΠΡ ἔτοπι Ρ]αΐοοα ᾿ηἴο [Π6 πηοιπΐβιηβ, [Π6 

ἴονηβ οἵ Η γβῖθ ἀπ ΕΥνίμγο βίοοα ἃ ΠΠ{{|6 νὰν οἱ 1 οπ ἴπ6 τὶρηῦ Πδηα 

σΟμΪηρ᾽ ἔγοτη Αἰτοα, οα {πὸ βάρ οἵ ΟἸΠτοπ ; (Ραυβαηῖδβ, ΓΧ. 2,1, 2.) 

ῬΟΞΒΙΌΙΥ ΠΘΙΘ ἃ τηοάθιῃ ν]]Π]ὰρ8 15 πηδγκοα οα ἴπΠ6 Μᾶρ, ἃπὰ ἃ οπαγοῃ 

ἃθοσὰΐ ἃ τη116 πα ἃ Πα] το ἴΠ6 βαβίνασζα οἵ 1. ὍΤῇῆδ Ρ]αΐθαπβ, ἴΠμθη, ἰηβίθαά 

οὗ Το Πουσιηρ' [Π6 αἰτοοῦ τοαὰ το Αἴποπβ, Ὀν [Π6 τποὰηΐδιηβ ἴο ἴΠ6 οἂκ Ππρδάϑ, 

(οΥ ρῖκεβ, ἴῃ [Π6 Ἰαηρααρο οὗ ΟἸπηθου]απα πα ΔΝ δβίπμογε]δηα,) ΓΟ] ον θα 

ἢγβὲ 1π6 τοδά ἴο ὙΠΘθεβ, ΒΟ τὰπ ΘΧχδον ἴῃ ἴΠ6 ορροξιίθ ἀγροῦ οι ; 

[Π6π, δ ἴπ6 επᾶ οἵ αδοιῖ ἴῆγεθ φυδγίουβ οἵ ἃ τη1]16 ἰυγπ]ηρ᾽ ΟΗ ἴο {Π6]Γ 

ΤΙΡΗς, πον τηϑάθ ἴου Η γβῖθο ἃηα Εγυίῃγοθ, ἃπα 80 Ἰοπθά τῃ6 αἰγθοῖ τοδά 

ἔγοιῃ ΡῬ]αΐεα δ [Π6 ἴορ οἵ ἴΠ8 ρᾶβ8, αἵ {πε βροῦ τπᾶγκθα Α. 

Οἱ ΘομβΙ ἀθυηρ ἔτ ΠοΥ [Π6 βιζαδίίου οἵ (ποθ ἀπ ἘΠ]θυΐῖΠογοθ, ἃΠ 4 οομη- 

ῬδΙηρ ἀραῖη {Π6 ΑἸ γθμΐ ρα ββαρ 5 ἴῃ ΜΟΙ ΤΠ656. Ῥ]Δ665. ἃΓ6 τηθπίοηρα, 1 

ὉΠ ἸΠΟΙ]η6 4 ἴο {π|πκ {παῖ ΒΊΔΟΠΙ 15. σου ]ν ποῖ (ποο; Ὀὰὺΐ ρϑυπᾶρβ 

ΕἸΘυΐποτ ταῖπευ πΠ8η (ὔηος 5ῃου]ὰ Ὀ6 ρ]δοθα δ αγῆϊο (ὐδβίτο, ἴοσ {Π6 

ΤαΪη5 ἴΠοΟΥΘ, ἃ5 ἀθβουιθθα Ὀν Μτ. Ἰ)οάννο}}, 5θθπὶ ἴοο ἰᾶγρα Ὁ ἴΠοβα οὗ ἃ 

ΤΟΙ ὈΟΓΩΘΥ [ΟΥΓΓΟΒΒ ; ἃπα (Ππο6 τᾶν βίαπα τηοτθ ΠΘΑΙΪν δ [Π6 θ]δοθ 

ψΠούο δι. ΟΝ. (6]1] Πᾶβ τπαυκοά Ἐ]θαΐμποτοο. ἴΌ που] Πθη Πᾶνα Ὀθθη αἵ 

ΟὉΠΟῸ6 ΟΝ ἴπ6 Ὀογάουβ οἵ Βωοίϊα, ἀπά οὴ ἴπΠ6 ἄἀϊγθοῖ τοδα ἔγτοτη Μορᾶγα πὰ 

ΟὐοΥπἢ ἴο {Π6 ΤὨτΣΙβίδη Ῥ]α1η ἀπά 1) 6οο]θα ; 50 {Ππᾶΐ Ατομιάδπιαβ, 1. 18, 

1--4, ου]Ἱα παίαγα}]ν Πᾶνα Ὀαβιθρθα [Ὁ ὁ. ΠΪ5. τηγῸ ἢ ̓πίο Ατἰίϊοα, ἀπα {Π6 

Οὐ ΒΔ η5 Οἢ ΤΠΟΙΓ ὑγν ΠΟΙΊ6 ἔγομη Τ)6οο]θα τη υβύ Πᾶν Ραββα ἱτητηθαϊαΐοὶν 

ὈΠΟΘΥ 115 νγ8}15, 8 Πα 5ὸ τηἱρηϊ νγ6}} αν θη ουΐ οἱἔ Ὀν ἃ 58}}ν οὗ 115 

δάγγβοη. (Υ1Π1|. οϑ, 2.) 



Ορῃ οΓ α αρον οἡ ἐδ ρμοδίέϊοη 9. Ἡίηποα, 86. 

ἐν 1». δργαίί, οΚ(Γ, Π..Μ.5. ΜΒεαοοη. 

---- {9 9. 

ΤῊ ἐοτίγοεβ Μίποᾶ οὗ ἴΠ6 Μεράγθαηβ, συ μῖοι ΤΉ πον ἀ14651 ΞρΘα ΚΒ οὗ 85 

8 ΙΒ]8η4, δῃηὰ ΘίγΑΡΟΣ ἃ5. ἃ ῬΎΟΙΠΟὨΟΥΎ ΟΥ̓ ῬΘῃΙη5018, ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο ΔΡΤΕΘ 

ἢ ἃ ΤΌΟΚΥ Π1] βαχτηοπηΐθα Ὀν ἃ Τυϊποα ἐογίγθββ, ἃΠ 4 βίδπαϊηρ' οη ἴῃ 6 

ΤΩΔΓΡῚΠ οὗ [ἴΠ6 ξθὰ βουῖῃ οὗ Μοραγα, αὖ {Π6 αἰβίδποθ οὗ {1 τηοσα {πδῃ 

ἃ ΘΘΟΡΤΆΡὮΙΟ τη] ; {Ππ|8 ΔΡΎΘοΙηρ ἢ [Π6 ἀϊδίαποθ σίνεη Ὁν ΤΠπον1465,8 

γγη0 6815 1 ἀρουΐ εἰρῃΐ βίδαϊδ. 

ΤΗδῖ [15 Ὦ1]] νὰβ Ὁη66 ἃ Ῥβῃϊηβα]α, ἈΡΡΘΔΥΒ δυϊἀθηΐ ἔγοτη ἴΠ6 ἄτν θθα5 

οὗἉ ἴνγο ΤἸ ΘΟ Β. τυ ΠΟ Ρᾶ 55 Οἷοβα ἴο 115 θᾶΞ6 ; ΟΠ6 Οἢ Θ8Οἢ β146θ. Τὴ6 θαβίθσῃ 

θεὰ νυῖπάβ σουπμαὰ Π6 ὈδῸΚ οἵ [π6 ἈΠ], Ἰϑανίπηρ ΟἾΪΥ ἃ ΠΔΙΤΟν προὶς οὗ 

εἰαναΐϊβα στουπα θεδΐννθθη ἴὉ ἃπά [Π86 πα οὐ ἴπθ νγοβί 8146: 1 15 {Ππϑυθίογα 

ΟἾΘασ, [Πΐ θη {Π6856 ἴσο ΤΊνοΥβ παα σοτητηπηϊσαίίοη ἢ [ῃ6 568, ἴῃ 6 

ἸηΓοΥτη αἸαΐθ προς οὗ απ, ἢ [Π15 ἈΠ], του] Πᾶνα θθθη ἃ ρεῃίηβαϊα 

ΟΥ̓ ΡΓΟΙΠΟΠΪΟΥΥ. 

ΤΠ656 ἔνο τἱνου- 6 ἀβ  ΥΘ οπο6 ἴπΠ6 οἷν ουζ]οῖβ οὗ [Π6 πιοιιπίδιῃ βίγθ τη 8 

ὙΥΒΙΟΠ Ι5βιι8 ἔγοπὰ {Ππ6 ν]] 65 ἡ 1Π6 πουΐῃ 5146 οὗ πιοιπΐ (ἀεγαποία ; ἔου 1Π8 

ἈΠΟΙΘΗ ΘΟΌΓΒΘ οὗ [Π6 δαβίθσῃ 6, Δ] ΠΟῸΡ πον Ρ]ουρ θα ΟΥΟΥ ἀπά οὐ]- 

ναΐθα, οἂῃ Ὀ6 ἰταοθα ΠΓΟῸΡῚ [Π6 Ρ]δῖη ἴο {πΠ6 πουίΐηνναγα, ἃ5 ἔὰᾺΥ ἃ85. 115 

7πυποῦοη συ] {Πᾶΐ ΥἹΟΥ͂ ΠΟΘ ΤοΥΤΘπίβ αὖ ργθβαηΐ ἤονν ἴῃ ἢ θαβίου]ν αἰγθο- 

τοη τουγαγ5 [Π6 ΒΗ Δ]]ονν θὰ οἵ ΤΊΚΗΟ, οὐοββιμιρ [Π6 βἰζθ οὔ [Π6 Ἰοῃρ' νν8}}5 

ΠΟ οοπηροΐϊθα Μοραγαὰ ἢ ΝΙβθα 8η4 Μίποα, ἀπα Ἰοβίηρ' {ΠΘΠΊΒΟΙν 65 

ἴῃ ἴΠπΠ6 βυνδπηρβ Ὀογάθυϊηρ ἰΠαῦῷ θᾶν. ΑἸΓΠΟῸΡ νοβίραβ οἵ ἴΠ6 νγ8}15 8.6 

ποῦ ἔουπά ἴῃ ἴμ6 Ὀθὰ οὗ [Π6 ΥἹνϑῖ, γϑῖ, ου. ΘΧἉΠΊΪ Πρ [Π6 ο,ΟΙΠΑ ΠΘᾺΓ ἴ, 

{Π6 δνιάθηοθ 15 Θοην]ποηρ [Πδὲ 115 Ῥγθβθηΐ σοῦσβθ (0685 ΟΥΟΞΒ. {ΠΕῚ1 516, ἃ5 

αἴ ἃ Βῃοτί ἀϊξίδποθ ἔτοπὶ 1ἴ, ο ἴῃ6 Μορδγθαη 546, {Π6}1 Γοὰπἀδί]Ο 5. ΤΩΔΥ 

6 {ταορά ἴῃ ἃ ἀϊγθοίίοι ΓΔ ΒνΟΥ͂Θ6 ἴο ἴΠ6 σουγβ6 οὗ {πΠῸ6 σἱνεσ, ἃπα ἰοναγαάβ 

16 σαβίο]]αΐθα 81}} Ὀθίοτθ ππθπ]οηθά. 

ΤῊΘ ἀγν νναΐθυ σοῦγβα οἡ {Π6 νγθβίθσῃ 146 οὗ [Π15 ἰβοϊαΐϊθα Ἡ}] οδῃ 08 

ἰγασρα ἴο νυ] ΐη ἴνγο οὐ ἴπγθο παπάγοα γαγάβ οἵ [Π6 θαβίθστῃ οΠ6, ἃπα ἃ5 1ἴ 

ἢὰ5 ΠΟ σοΙη Π]Ο ΙΟἢ Ὁ] ΔῊ ΟἾΠΘΥ τηοτηΐαϊη ΒΕΓΘΆΠῚ, τ ΤΩΔΥ ποῦ Ὀ6 

ὈΠΓΘΑΒΟΠΔΌΪΘ ἴο ΞΌΡΡΟΞΘ {πᾶΐ ἔΟΥΤΉΟΥΥ [Π6 ΥἹΟΥ͂ ΒΡΠΠ ἴπογ Ἰῃΐο ὕο 

ὈΓΆΠΟΙΟΒ ΟΥ τπουΐηβΒ. ΤῊΒ 1] ψουϊά τπθπ Πᾶν Ὀθθὴ 8 ἰβἰδηά, δἃξ 

ΤΏαον ἀϊ 465. 08}15 Μίηοα ; ἃπα 1 1’ νὰβ 50 ἴῃ ΠῚ5 {{π|6, ἰῇ 15. ποῖ τηοτ6 

[Π8ῃ ῬγΟΌΆθ]6 {πᾶῦ {πΠ6 βιιθεθαθθηῦ ἀθροβὶῖ οὗ θαστμ Ὀγουῦρις ἄοννῃ Ὀν 

115 βίγθατη, ἀυιηρ [Π6 ἔοαΣ 5ασοθθαϊηρ σθητασΙ65. Ὑν Π]Οἢ οἰαρβθα Ὀθίνψθθῃ 

1 ΤὨυογά. Βοοῖ 11]. ςι, 1. 2 δίχαθο ΙΧ, 8 ΤΒυογά. Βοοκ ΤΥ. 66, 4. 
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815 Πτηα πὰ {παΐ οἵ ϑβίταθο, Ξξῃου]ὰ πᾶνε Ἰοϊπθά 1Ὁ ἴο {π6 τηδΐη ὈΥ ἃ πεβοκ 

οὗ Ἰὰπα οΥ ἰβίμτηυβ. ΤῸ δοσομιρ 5} [Π15, πὸ νεῦν στθαΐ ἀθροξὶῦ τγὰβ σϑααῖ- 

βἰΐθ, ἃ5. ἴΠ6 Πιβίουιδη Ξαυ5 “ἴπΠ6 γάρ οὗ σοπηπηποδίοη Ὀθίννθοη ΜΊποᾶ 

“ΠΑ ΝΙβδθα τνᾶβ ΟΥ̓ΘῚΓ ἃ ΒΥΨΆΙΩΡ, ΟΥ̓ΤΠΟΤΆΞ5.᾽᾿ Βιαΐ ἴο ΔΘ ΠΕ ν {Π15. ΗΠ] 

561] του οἸθαυσ]ν τυ] [Π6 5 οἵ Μίποδ, ᾿ξ 18 Πθοθβεασυ ἴο ἀἰβοονυοὺ ΠΘΔΥ 

ἴδ [Π8 τυϊηβ οὗ [ῃ6 ἴονῃ οὗ ΝΊβεα, νυ ῃ]ο, 10 ἈΡΡΘαΥ5. ἔγοτη ΤΠου 41 465, τγὰβ 

βιϊαδίθα δ {πὸ Βαγθουτ ἔουτηθα ὃν {ΠῸ 15]απά Μ|ποᾶδ. 

ὙΠαῦ ΔΩ ΘΟΠΞΙ4ΘΓΆ)16 ΤΟΠηΔΙη5. οἵ ἴΠ6 τη ΠΥ ἱπηροτίαπε οαϊῆσεβ τπθη- 

Ποποα Ὀγ ΤΠπυογαϊάε5 βμου]ὰ ποὺ Ὀ6 [ουπά, οαπποῖ θ6 δχρεοΐθά, τ ΠΘΓΘ 

ἵΠΘΓΘ 15 ΒΌ0 ἢ δχίθηβῖν θυϊάθποθ οὗ [Π8 σμδηρῈ5 ὈΠΑΘΓΡΌΠΘ ἴῃ {ΠῸ πεῖρῃ- 

ὈουγΠοοα ἔγοτη (Π6 δοίϊοῃ οὗ [6 τὶν ]θῖβ ὑπ θη Ξυγ ]]6η Ὀγ {ΠῸ6 τηοιιηΐαίπ 

ἢοοάβ ἴπ {Π6 σαῖῃν βθάβοη. [π4666, ΠΌΤ {Π6 16 ν 6] ἔουτι ἃ Πα 5128] οἱ θνδίίομ 

ἃθονϑ [Π6 θὰ οὗ {Π6 “016 μ]αΐπ, 10 15 νθυῪ ῬγΟΌΔΌ]6 {Παᾶῦ Π6 φγϑδῖθσ ρατί 

οὗ 10 15 8ῃ 8]|1υν 18] ἀδροβιῖ. Ὑῦ {παᾶΐ ἃ ἴονσῃ, Ὀθβιάθβ [Π6 [οσίσγθεβ ου [Π6 ΠΠ], 

γγᾶ5 ΠΕΙΘ, 15 δυἹἀθπΐ ἔγοπι {Π6 ΤΔΠΥ νοβίροβ [Πα Δ΄ Ξθθὴ οἡ ἰΐ5. δαβίεγῃ 

5146, θεύνεεη {ΠῸ βθὰ ἃπα ἃ Ἰοὺν σοῖς ὑυ ΒΊΟἢ. βία η 45 ἴῃ {Π6 Ρ]αῖπ ἃ ποσί ἀ15- 

ἴδποθ ἴο ἴῃ8 πογίμυνασ. Αὐηοηρ᾽ [Π656 ΤΘΙΏΔΙΠΒ ΔΓ [ΟῸΓ 51η8}} ΠΘαρ5 οὗ γι] Π5 

ΜΙ τηδββῖνα ἐουπἀδί!οημβ. [π᾿ ΟΠ6 οὗὨἉ ἡ Π10}) ἔΠΘΥ6 ἃΓ6 [ΠΤ 6 5Π18}} Ὀγοϊκθη 

5ῃδῇϊβ. οἵ σο] τὴ η8 ογθοῦ, Δη 4 υγαπ Πρ ΔΡΡΑΓΘΗΓν ΟὨΪν {Π6 ἔοασ ἢ ἕο οοιη- 

Ρ]δίβ 1ῃ8 οὐἹβῖπαὶ! πατηθθσ. ΡΙΟΌΔΌΪΥ ἴῃ ν ὑγαγα πη πατηθηΐβ ΟἿ᾽ [6 Π]Ρ]65 1; 

ἈΠ ἴνο Οὐδεὶς οΠΌγοΠ65 ΠΟΙ ΔΥΘ ΠΟΥ ἴῃ στα]η8, θαΐ βίδπαϊηρ οἢ ἔνο 

ἀποϊθηΐ Του παδίοηβ, γν}1}} ποῦ θ6 ἀπέανουγδθ]α ἴο [Π6 βιρροβιίοθ. Αποίπου 

ΘΒΌγοῃ, Αρὶοβ ΝΊΘοΙδοβ, ΜΏΙΟΒ. 5 ρογίθοϊ, 4150 ὁσουρὶθβ {πῃ εἰΐθ οἵ δῃ 

δποϊθηῦ 0] ηρ', Ὀαὰΐ 1 βίαπ8. ΠΘΆΤΘΥ ἴο ἴΠ6 ξθᾶ. 

ΤῊ νΜ.8}1 Ὁ. Ὁγ ΝΙοΙαβῦ, [η6 ΑἸΠΘμΙαπ σΌΠογΆ], ἴῃ ΟΥΘΓ (ο ργθνθηΐ 

ΪΠΡΎΘΕΒ ΟΥ̓ ΕΘΎΘΒΒ ἴο ΟΥ̓ ἔτοπὶ Μίηοα ὈΥ [Π8 ὈγΠαρ6, γγὰβ ΠαβΓΠΥ [γον π τ, 

ΠΑ 1 15 1Ππουθίοστα παΐασγαὶ ἴο βρροξθ {πδᾶΐ 1 ννγὰβ ποῖ ἃ ψΟΥΚ ἴῃ ΒΊΟΝ 

ἀυγαὈ"Πν τὰ βίθαϊθα ; ἃπ4, σομβθα μι ΠΕ]ν, 115. ΘμΕΓ6 ἀἸβαρρθαγᾶποα 065 

ποῦ ψθάκοη ἴΠ6 οοπ]θοΐατα {Ππαΐ ἴΠ6 ἃθον- ΘΕ ]οπμ θα τὰϊη5 σατο ἴποβο οἵ 

Νιξθα. Οπ {πΠ6 οἵἴποῦ μαηά, ἴΠ6 Ὀτάρα οὗ σοπηπηιηϊ δίῃ ΠΊΔΥ ΜὙ6}} "8 

ΒρΡΡροβθά ἴο πᾶν θθθὴ οὗ ρυθδίθυ βίγθηρτῃ, ἃπα ἐπογθίογθ Πκο]ν ἴο Πᾶνθ 

ΒΟΙῚΘ Ῥαγΐ 5{1}] ΓΘ μη ρ. Νον, θεν {Π6 Ὀδεθ οἵ {Π6 Π1]] οἡ 115 πουίῃ 

5146, πα [πΠ6 ορροβιίβ Ῥδηκ οὗ ἴπΠ6 ἄτν θϑὰ οὗ ἃ [ΌΥΊΠΘΥ Τὶνου, {ΠΘγῈ ἃΓΘ 

ἴπγθ ῥ]δίξοστηβ οἵ ἤθᾶνν Ὀυ]]ΑΙηΡῈ; πα οὗ ψΠ]Οἢ 1165. ᾿τητη ἀϊδίου αἵ [Π6 

ἔοοΐῦ οὗ [Π6 Π1], ποίου οὴ {πΠ6 βάρ οἵ ἴπ6 ορροβίζε θδηϊς, ἀπ {π6 {ηϊγτὰ 

ΙΒ ΠΘΑΙΚ ΘΟΠίΓΑ] ; ἃπα ἃ5 ἴῃ6 σοῦγεθ οὐ {πᾶΐ ΓΟΥΤΊΟΥ τἱνου- θὰ ΟἸθαυν ἂηα 

ἸηἀἸβρατα Ὀ]Υ ράββθβ Ὀθίνθθη {Π6 πη, ̓ ζ 1 ΠΟΥ ΓΠ8η ΡΙΟΌΔΌ]6 {Ππᾶΐ {Π6 Ὀγϊά ρα 

Οὗ σΟΙΏΓΩ Π]ΟΔΙΊΟΠ ΠΙΔΥ Ὀ6 ΤΘΟΟΡ ΞΘ ἴῃ {Π656 τυ ϊηβ; ἴΠ6 σπου ἀρροδᾶῖ- 

ΔΠ08 οὗ γγἘ]Ο ἴῃ ΠΟΥΤΊΞ6 ΤΠ] αἴθ 5 ἀραϊηβί ΓΠ15 ΞῸΡΡΟΒΙΠΟΗ. 

Τῆς οχίθπί ἃπα πΌμΉΡΟΥ οὗ ἴΠ6 ἃποῖθηΐ σϑτη 5 ἴπ [815 ρ]αῖπ ἅττα, πονν- 

ΘνΘΓ, ἴοο σγθαΐ ἴο Ὀ6 σοῃβιἀθγθα ἃ8 8}1 Ὀθ]οηρίηρ ἴο Μίποα; δπᾷ [Π6 ἔοι- 

4 ΤΗπὺπογά. Βοοκ ΤΥ. 118, 3. ὃ ΤὨιογά. Βοοκ 11]. κι, 3. 
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{Π6 5864. Π1]] 15 θα .8}1ν Ἱποοηῃβίβίθης νυ] {Π6 Ἰάρα οὗ ἴΠ6 τ Πο]6 θεϊηρ ΝΊβοα, 

ΤῸΥ ΠΟ ΤΘηΓΙΟ 15 τηδάβ οὐ 115 Πανίηρ ΔΠ ΔΟΙΌΡΟΙΙΒ ; ΤΠΟῸΡῚ Βα ἢ ἃ οοη- 

ΞΡΙσαουβ πα Ἰτηρογίαηϊ βίγοηρ Πο]α α5 {Π|5. Π1] σου] ποῖ Πᾶνα τοτηαϊπθᾶ 

ἀηποίϊοθα, Α αἰνίβίομ, ἐΠπθυθέοτθ, οὗ Ἐπ 686. σταϊηβ, ἈρΡρθαγβ [Π8 ΟΠΪν τηθδῃ5 

οἵ ἀθέθιτηϊηϊηρ {Π6 5ἰΐβ οὗ οἰἴπον Μίποα οὐ Νίξεα; δηᾷ, ἴῃ {πε ἢγεξ ραοθ, 

ἴξ πηδᾶν Ὀ6 ἀξβιπηθα ἃ5 δἰτηοβέ σοῃο] βῖν δυϊάθποθ {Ππαᾶΐ ἘΠῸ ἐουεϊη θα Ἢ} τγὰβ 
Μίηοα, ἃηὰ {πὲ 1Π6 συ ΐηβ ἴῃ [Π6 ρῥ]αϊπ ἅτε ἴποξα οὗ Νίβθοα, 6 π πγα βίαΐθ 
τμαΐ ἀἰξεϊποι γθπηαῖηβ οὐἨ ἢ ὉΠΟΙΘΠΐ τη0]8 ἃ16 ἴο Ὀ6 Ξθθὴ δβχίθπαϊηρ' ΠΌΤα 

[Π6. βοιίῃ- αβίθση οηα οὗ {15 Π1]], ἀπά ΟΟγνΙηρ ἴο {Ππ6 δαβίναταθ, 80 ἃ5 

ἴο Πᾶνε [ουηθα ἃ δυο Ὀδίνγεθη [π6 ἢ1]] ἃπηα {ποβα σαΐϊηβ; ἔου ϑίγαθο 

ΘΧΡΙΌΒΕΙν βαγ5 {πὰς {Π6 ρμοτί οἵ Νίβθοα νγὰβ ἔουτηθα ὃν {Π6 ἰβ]ὰπα οὐ ῥτο- 

τηοηΐοτν οἵ ΜΙμποᾶ. 

ΤῊ ξογίγθεβ οα {Π6 Ἀ1]], ὑγμ]οἢ 1 5181] ποὺν 0811] Μίηοδ, τγὰβ οὐ βΊ ΠΑ Π]ν 
Ὀ01Ὸ οὗ σουγβοξ οὗ φαδαγδηρι!αγῦ Ὀ]ΟΟΚΚ5 οὗ ἸΠἸπηθβίοπθ αδυυϊθα ἔγοτη τπ6 ἈΠῚ 
ΟἹ ΜΨΒΙΟΝ 1ἴ βίαπαβ ; θαΐ [Π6 συθαΐῖθυ ρασί οἵ [Π6 Ῥσγββεπξ Τυ]Π5 ΔΤῸ Οὗ ἃ ΤΌΤ 

Τροθηΐ ἠδΐθ, θα ΠῚ ΙΕ ΩΡ ΠῸ ΤΘΡΌ]ΑΤΙν ἴῃ ΕἸΓΠΘΥ ἴΠ6 51Ζ6 οὐ 5Πᾶρ6 οἵ {Π6 

τηδέθυα]8, Δα ᾿πζθυτηϊχϑα ψ] {ταν ουτπο, ἃπα τ] ἃ βοῦς 5Π6}}ν βαηἀξίομθ 

οἴζοη ἔουπα ἴῃ ἴΠ6 Μογθὰ πὰ ἰὴ Αἰίίοα. Α ΠΡῚΝ ἴοννου οὗ {Π6 βᾶτηβ βίγ]β οὔ 

θυ] 4 ηρ' Ῥτο]θοῖβ ἔτοσὰ 1Π6 που }8]1, ἃπα ὈθΙΠρ 5ΙΠΉ1]ὰΥ ἕο ποβθ οοτη- 

ΤἸΏΟΪν οτθοίθα Ὀγ [Π6 Ν᾽ δπθίϊδηβ, ἴῦ τῆαν ΠΕΙΡ ἴο ἱπάϊοαΐθ ἐπδξ ἢ 6 σϑραὶτβ 

οὗ 1Π6 ἔογίγεεβ ἜγῈ τηϑάβ δ ἴΠ6 [τὴ6 ΘΠ [Π6 ΘΟΙΙΠΊΤΥ τγὰβ ἴῃ {ποὶτγ 

ῬΟΒΒΘΞΒΙΟΗ. 

ΑἸΕΠΟῸΡῊ {ποτα οχιβίβ 50 τη ἢ ον] άθποθ 1π ἔανοιυμ οὐ 1π6 5ἰΐθβ οἵ Μίποα 

ἈΠ4Ὶ ΝΙβθα θβίηρ ἤθσθ, ἃ ἔδυ ΓΘΠΠΔΙ ΚΒ. οὴ ἴΠ6 δαϊδοθπξ οοδβί τᾶν ὃ 

βαιβίδοίουυ. Αὐ {π6 ἀϊβίαποθ οὗ πθαυ]ν ΒΑ] ἃ τὴ]θ ἴο {π6 δαβίνασα οὗ 

[Π656 σα] η5, ΓΠΘΥΘ 15. ἃ 51η8}] ΤΌΟΚΥ ροπίπβα]ϊα, ἀπά αγίμου ΟΥ̓ ἔπνο Ἰβ]απάς, 

[Π8 ἸΏΠΕΥ ὁπ6 οὗ ὙΠΟ Δἤογαβ ΞΠ του ἴο ἃ ἔδην οὗ [π6 5π|8}} οἷαββ οὗ 

οοδδβίρυβ. ΠῸ Πὰ5 {πουθέογα θθθη βιρροξβϑά, ἃ5 [15 15 ἃ ρογί οὗ 6 Μοραγθὰῃβ 

οὗ {Π6 ργθβοπί ἀν, πα ἔουτηθα ὈΥ ἂπ ἰβ]απα, ἘΠπαΐ [Π15 ᾿β]απα τνὰβ ΜΊποα. 

ΤΠδῦ δὴν ΘΠΟΓΟΔΟΠτηοπέ, οἴμοι οὐ ἴπ6 Ἰαπᾶ οὐ βθᾶ, οου]ᾶ Πᾶνα ἴακθη 

Ῥίδοθ, 50ὸ ἃ5. ἴο Δ]Γ6Υ {Π6 φ'Ἔ ΠΟΙΆ] ἔθαΐαγεβ οὗ [Π6 ἰβ]απα οὐ ρϑηϊηβυΐα, 15 

αἰβργονθά ὃν [ΠΘΙΓ ΤΌΟΚΥ ΒΠΟΥΘΒ; ΤῸ {πον ὈΟΐΠ, ἃΞ ὑγ6}} ἃ5 {π6 τᾶρα ο 

Ἀ118. ἔγοση ὙΠ] ἢ [Π6 Ἰαϊίου οχίθηβ, ἀγα Θμ γον οὗ ἃ Πἰπηθβίοπθ ἐουπδίΙομ, 

ὙΠΙΟἢ ἴῃ 185. παΐαγα 15 ΘΧΕΓΘΤΊΕΙν ΠπΠατά. Νὸ σοπ]θοζαγοα ἀρ] Πηρ οἵ {Π6 

Ἰαηα, οΥ ΠΓΘΓ Πρ ἀὐνὰν οὗ [Π6 οοαβῦ, οἂπ {Πουθίουθ Ῥ]ΔαβΊ θ]ν δοοοιπί [ῸΓ ΔΩ 

ΑἸ ΈΎΘποΘ Ἰὴ 1Π6 Ἰοσδ ν οὗἉ {1118 Ῥ]αδθ ἔτοτη {π6 ἀθβουρίϊοηβ οὐ Τππον 465 

ΟΥ ϑῖταθο. Νοῦν [Π6 ἸΠΠΟΙ ἰΒ]α πα ἰ5 ἀἰβίαῃηῦ ἔγοτὰ Π6 Ῥτουηοπίοτυ ἃθουῦ 

ἴνγο Βυπαγοα γαγάβ, ἢ σον Τα Ποτὴβ νγαΐου Ὀθύνγθθη {ποτὰ ; 1πδν οου]Ἱά 

ποῦ {πογοίοτ πᾶνε θθθὴ οοηπθοίρα ὈΚ ἃ Ὀτγϊάρθ: ποὺ ννὰβ ἴΠ6 ρϑηϊπβιϊα 

ΕΥΘΙ ΔΠ ἰ᾿β]αη, ἃ5. 115. Ἰβίῃτηιβ ἰῖΒ οὔ θαυ] Ποῖρηῦ τυ [π6 δχίγοιηϊν. 

ΟὈΠΞΘ] ΘΗΝ, ἃ5. θοἢ αἰ Ὶ 50 τηδίθυϊα}}ν ἔγοτα (ῃ6. ἀθβουὶριϊοηβ οἵ Μίποα, 

θ Βέσαθο ΙΧ. 

Ὁ ψἃ “ὦ 
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ἶπ ἔνγο ΡῬοϊπίβ 580 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο ἀθίθυτηϊηα ᾿ἴ5 ΡΟΒΙΠΟη, ἃπΠα ἃ5 ὈΟΓΠ Δ Γ6 

ἀοβεςαΐα οὗ ΔΎ ΥΘπηδ]π5 οὗ ΘἸΓΠΟΥΓ ἃ ἴουίγοϑβ ΟΥ̓ ΠΔὈΙΓΔΙΊΟΠΒ, 10 τησβῦ 6 

ΒΟΌΡῊΪ ἔῸΥ οἰβθύνποσθ. 

ΤΠΘ Ἰοηρ' ταηρα οἵ 1115 {Πᾶῦ τουτηϊηδίθ ἴπ ἴΠ6 ργοτποπίοτυ οἵ ΤΊΚΠΟ, δηά 

ἔγοιη ἴπ6 νγθβίοσῃη απὰ οὔ ΒΟ [π6 {16 Ῥαπίηβαϊα 1015 οὐ, ἔγοπι 115 

Ῥτοχιτηϊέν ἴο {Π6 Ταϊπ5 (ΞΌρροβίηρ ἴπΠ6 ΠΟ ]6. οὗ ἴποτὰ ἴο Ὀ6 ΝΊξε δ), ταϊρθΐ 

Ὀ86 δββιιπηθά ἴο Ὀ6 Μίποδ, Ὀθοᾶιβα 1Ὁ αἰβὸ την Πᾶνα ὈθΘη αἴ ὁπ6 {Ππ|6 8Π 

Ἰ5Ιαπά. Βαυΐ Ῥαιβδηΐαβ", ΠΟ ἃΙοπα βρθᾶκβ οὔ {π6 τοϊαϊίνε τηαρπιταάς οὗ 

Μίπηοᾶ, 68115 [Ὁ ἃ 8ηιαίί 15]απᾶ ; γΠουθαβ {Π15 σϑηρῈ οὗ Ὠ11Π15 15 ἴγΘ 6 τη1]65 

ἴῃ Ἰδηρίη, ἃηἃ σου] ΠουοΥ πᾶν ὈΘῈΠ 655 ἃ5 8 ᾿βἰαπά ; ἔῸυ 15 Ἰονγεβί 

Ῥαγί, Πθδγ {Π6 Ποδᾶ οἵ ἴπ6 Ὀὰν οἵ ΤΙΊΚΠΟ, 15 ὑυγοηΐν -ῆνο ἔθος ἀθονα [Π6 Ἰἰϑνεὶ] 

. οὗ [με βθᾶ. Τὴα 51ΖῈ οὗ [15 τἱᾶρβ, {Ππουθέοσθ, ἃ5 8ῃ ἰβ]αηά, 15. ἃ ΞΟ ῃρ' 

οΟὈ]θοίίοι ἴο [Π6 Ξυρροβιίοη. 

ΑΒ [86 ρίδοθβ. ἀθβουιθθά, θοῖῃ Ὀδΐογθ ἃπὰ δου Μίποα δπὰ Νίβεα, δἃγ8 

Τουπα ἴῃ Ξ.ΟΟΘΒΒΙΟΙ ἴῃ ϑίγαο᾽ 5 ἀθβοΟΥΡΈΟΙ, 1 ΤηΔῪ ΡΟΥΠΡ5 Ὀ6 βοῖὴθ ρῃϊάβ 

τονναγβ ἤχίηρ᾽ [Π6]Γ ΒΓ ὰΔΙΟΩΒ ἴο ΘΟΠΒΙΔΘΥΓ ἴπθιὴ ἴῃ ἰμαΐ ογάθσ. ΕἸγβί, 

ΟΥΟΤΉΤγ ΟΝ 15 ἀθβουθοα, ΠΘη [Π6 ΘΚΙτοηΙἀ65 ΤΌΟΚ5, ποχί Μίηοα, δἰζογνναγ 5 

ΝΊβεα, ἴΠ6 ἤνα ἰβ]αη 45. ἔΌ]]Ονν, ἃη4 ϑ 8] Πη15. αἴζου ἴΠθη. Τὴ ΡΓΟΙ ΠΟΥ͂ 

οἵ Μῖποῦ ἴῃ [Ππαῦ οαξθ 5που]ά Ὀ6 ἔουπα Ὀεθίσσθθη {πΠ6 ΘΚιγοη 65 ΤΌ Κ5 ἀπὰ 

ΝΙξθα. ΤΠ15, ἴΠ6π, 0011] 150 θ6 ἃ ροοα δύριατηθηΐ ἀρϑϊηβῦ {Π6 ΞΙΡρΟΒ:ΠΟὴ 

οἵ [Π6 Ἰοηρ' τϑῆρ οὔ ἢ1}15 πανιηρ Ὀθθη ΜΊΠηοδ, ἴοΥ ΪΝΊβεθα νου] ἢ θη Πᾶνα 

ὈΘΘη ἃ ἔδυνν βίδσια ΘΔ ἴο {Π6 ΘΚιγοηιάθβ {πη (το 1; ἂἃπά πεᾶ Νιβθὰ 

Ὀδθη 80 βἰζυαΐβα, 10 ἈΡΡΘΑΙΒ. ΠΚῸὶν {πᾶὺτ ᾿ που Πᾶνα Ὀδθη τηθπίοπμθα 

Ὀοΐογα ΜηΊποα. Βεβι65β, ἃ8 ΠῸ ΤᾺΪΠη5 ΓΘΠΊΔΙη ΟἹ ΠΥ ραγέ οὗ ἴΠ6 τϑηρα ἴο 

ἀδποΐθ 15 δνὺ ῬΟββθββιίηρ' ἃ [ΟΥΓΓ655, [Π6 Ξαρροβιοη Πὰ5. {Π|{1 ἴο βαρροτί 

ἴ, ὙΠΕΟΙΘ ἅγθ, ἱπάθθά, ου. ϑδοῖ δχίγθπην, βοῖὴθ ρου Οη8 οἵ ἃ ποθ] 

γγ8}} οὗ Ἰοοϑθ βίοπμθϑ, ρεύῃδρβ ἴῸγ ἀοίθηβινα νοσΚβ, 8Π4 4150 ἃ νϑυὺ ρογίθοϊ 

γγ8}} ΔΟΓΟΒ5 {Π6 ἢ1]], ἔτοπτὰ Π6 θὰν οἵ ΤΊΚΠΟ ἴο {ΠπΠ6 οοαβῦ οὴ ἴΠ6 ὁορροβιίθ ξι49, 

θὰ 1Π15 τνὰβ Ὀ.1Π0 Ὀγ π6 ΔΙΘραγθδηβ. ἀαγηρ [Π6 Ἰαΐθ γὰγ. [Ι͂ἢ Ξῃοτγΐ, [που 

ΔΓΘ ΠΟ ΤῸΠΠ5 οἵἉ ἀηςααϊίν. 

ΤΉΘΥΘ 15 γαῖ βοὴ αἰ ΠΠου]ν ἴῃ Δοσουπίπρ' [ῸΥ {Π6 ἔνα ᾿β]απάβ, συ ἢ 

Βίγαθο βᾶγβ ΓΘ ραβεθά ἴῃ βδ]Π]ηρ τοτη ΝΊΒοοα ἰοννατάβ Αἰίοα, Ὀεΐοσγα 

ΔΥΓΙΝΊΠΡ᾽ αὖ ϑδ]ατηῖβ. ΤῊ ῬγΟ ΔΙ 15 [Πδῦ Πα Ἰποϊα θα {Π6 ἰβ]οῖ συ ΒΙ ἢ 

1165 οἷοβα οὔ ἴπΠ6 5... οχίγοπην οἵ δ] πη15; Ὀαΐ 1[ {πᾶ 5ῃουϊα ποῦ θ8 

ΔαΤΏΙΒ510]6, ἃ Πα τα ἅτ ΠΟΥ Όν ἀὐίνθη ἴο ΒΌΡΡΟΞΘ ἴπΠ6 Δθονθιη θη! ποθ Ἰοηρ' 

ΤΏΡ οἵ Π1Π1|5 ἴο πᾶν θθθὴ ἃῃ ἰβϑαπά θη Πα σνυγοΐθ, [Πθη ἴΠΟΓΘ 15 ἃ ὉΠ06 

8 ἢ 6η4 οὗ ἴπΠ6 Ὠνροίμεβιβ {πᾶῦ [Ποβα 115 σοῦ Μίηοᾶ ; ἔοσυ Μηποα, ἦθ βαυς, 

γγᾺΒ ἃ ΡῬΓΟΙΠΟΠΐοΥν. 

7 Ῥαυβ. Αἰο. ΧΙΙ͂Τ. 

ῬΕΙΧΤΕ. ΒΥ ΡΑΒΈΚΕΝ ΑΝ 6Ο0., ΟΒΟΥ͂Ν ΥΑΒΡ, ΟΧΕΡΟΒΡ. 
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